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1. Обща информация 

Настоящото проучване е извършено във връзка с подготовката на План за интегрирано 

развитие на община Смолян за периода 2021 – 2027 г.  

Времеви период:  септември – ноември 2020 г.  

Териториален обхват: община Смолян 

Целеви групи: физически и юридически лица, стопански и нестопански субекти, 

местни и държавни органи на управление, имащи отношение към развитието на 

територията на община Смолян. 

2. Методи и подходи, цели и задачи 

Методическите указания на МРРБ за подготовка на ПИРО (2021-2027) изискват 

прилагането на подход „отдолу - нагоре“. По същността си този подход представлява 

използването на различни инструменти за наблюдение и оценка на хората от една 

социална общност и създадените от тях професионални или формални мрежи за 

определен период от време с цел да се установи настроението, нагласите, очакванията и 

намеренията им за развитие на територията, където живеят и работят. Подходът „отдолу - 

нагоре“ изисква прилагане на изследователските инструменти на микро-равнище, чийто 

резултати да се използват и изпълняват на най-високо или макро-ниво (в провеждането на 

местните политики и управлението на общината). Подходът предполага и използването на 

предимства, отнасящи се до изрично съобразяване с мненията, позициите и очакванията 

на малки социални групи при осъществяване на местната политика от страна на 

администрацията. По същността си подходът се ръководи от принципа на „минималния 

консенсус“, допускащ намирането на зони на съгласие между групи с противоречиви 

интереси и очаквания за развитието. 

Подходът „отдолу-нагоре“ е насочен към регистриране на мненията на участниците в 

отделни групи на микро-равнище, за да може формално всеки жител да оцени своята роля 

в Плана за интегрирано развитие на община Смолян (2021-2027) и да се възползва от 

възможностите, които той предоставя. Това означава да е налице по-малка вероятност 

отделни индивиди или социални групи да усетят негативни ефекти от провежданите 

реформи в различни сектори и да допринесат в максимална степен за общото 

икономическо и социално развитие на общината, паралелно с подобряването на личния им 

стандарт на живот. 

Главното предимство при използването на подхода „отдолу-нагоре“ е че ПИРО се 

разработва въз основа на солидната логика на най-широки и едновременно с това най-

активни на територията обществени групи, които следват собствените си цели, интереси и 
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намерения. Така те стават съавтори на Плана за интегрирано развитие, но и по този начин 

поемат отговорност за неговото прилагане и изпълнение.  

При подготовката на Плана за интегрирано развитие на община Смолян (ПИРО 2021 - 

2027) се събра и обработи статистическа информация за територията на общината, която 

отразява обективната реалност за състоянието на територията. Едновременно с това 

резултатите от настоящото прочуване даде представа за субективното мнение на хората.  

Съчетаването на обективната реалност и субективните мнения на хората от 

общността осигурява по-ясна картина на перспективите за развитие и 

възможностите за реализация на важни за територията на община Смолян проекти, 

така че да се постигне колкото се може по-добър баланс между желаното и 

възможното, субективното и обективното. 

Основната цел на настоящото проучване е да бъдат установени нагласите, 

очакванията и намеренията на местните жители по отношение на сега съществуващата 

ситуация на територията на община Смолян, както и за бъдещото развитие на местната 

общност. По този начин ще бъде подпомогнат процеса за изготвяне на План за 

интегрирано развитие на община Смолян за периода 2021 – 2027 г., така че да отговаря на 

нуждите, желанията и възможностите за развитие на жителите на територията. Ето защо в 

проучването са използвани следните методи и подходи: 

 Анкетно проучване; 

 Фокус групи; 

 Интервюта с местни лидери; 

 Попълване на проектен фиш. 

За изпълнението на тази цел бяха поставени и изпълнени следните дейности и задачи: 

Дейност 1: Идентифициране на целеви групи от заинтересовани страни 

В рамките на Дейност 1 бяха идентифицирани и определени целеви групи и 

заинтересовани страни, имащи отношение към развитието на община Смолян, както 

следва: 

 Представители на местната и държавната власт; 

 Представители на структурите на гражданското общество, в това число НПО, 

сдружения, клубове, настоятелства и други, с дейност в сферата на културата, 

образованието, младежта, спорта, туризма, околната среда, равенство и основни 

права и т.н. 

 Представители на икономическия сектор, в това число предприятия, земеделски 

производители, кооперации, дружества и т.н., независимо от сферата на дейност. 

 Граждани. 
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Дейност 2: Провеждане на анкетно проучване сред заинтересованите страни  

В изпълнение на Дейност 2 бяха поставени и изпълнени следните задачи: 

 подготовка и разпространение на анкетна карта сред заинтересованите страни;  

 събиране, обработка и анализ на получените карти.  

През анализа на анкетните карти се установи каква е оценката на местните хора за 

природната среда, инфраструктурата, условията в населените места, социалните, 

образователните и културните дейности, както и какво мислят за състоянието на 

жилищата, сигурността, икономиката, туризма, какво им е отношението към отпадъците и 

околната среда и др. Едновременно с това стана по-ясно какви са намеренията, нагласите, 

вижданията и очакванията на заинтересованите страни, относно потенциала за развитие на 

тях самите, жителите и територията на община Смолян. 

Дейност 3: Провеждане на интервюта и работни срещи (фокус групи) 

Целта на интервютата и фокус групите беше от една страна да се запознаят 

участниците с целите и задачите на плана и от друга да се получи обратна връзка, мнения 

и предложения по отношение на приоритетите, мерките и проекти, които да бъдат 

заложени в бъдещия План за интегрирано развитие на община Смолян 2021 – 2027 г. 

Във връзка с резултатите от проучването и генерираните идеи за проекти бяха 

осъществени две работни срещи на вътрешната работна група за подготовка на ПИРО, 

сформирана със заповед на кмета на община Смолян. Освен това на 02.07.2021 г. се 

проведе работна среща с ръководители на административни звена в община Смолян. На 

срещата бяха представени резултатите от проучването на получените проектни фишове и 

се получиха предложения и мнения относно вече генерираните проекти, което на по-късен 

етап доведе до преразпределение в рамките на ПИРО. 

Дейност 4: Избор на идеи за проекти 

В изпълнение на Дейност 4 бяха поставени и изпълнени следните задачи: 

 подготовка и разпространение на проектен фиш, в който заинтересованите страни 

могат да опишат идеята за проект;  

 събиране, обработка и анализ на получените идеи за проекти.  

В резултат на това се маркираха онези инвестиционни намерения, които според 

заинтересованите страни, могат да имат най-голямо въздействие върху развитието на 

социално-икономическия живот на територията на община Смолян. Така спазвайки 
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подхода „отдолу-нагоре“, от частното към общото, тези проекти ще допринесат за 

определяне на целите и приоритетите в Плана за интегрирано развитие на община Смолян 

за периода 2021 – 2027 г.  

Таблица 1: Времеви график на изпълнените дейностите и поставените задачи 

 

Дейност/Задача Пояснения Дати/Периоди 
Брой 

участници 

Идентифициране на 

заинтересовани 

страни 

Идентифицираните групи: 

общинска и държавна 

администрация, културни, 

образователни и социални 

институции, 

неправителствени 

организации, бизнеса и 

граждани 

Септември 

2020 г. 
17 

Анкетно проучване 
Проведено сред 

заинтересовани страни 

Септември – 

Октомври 

2020 г. 

181 

Фокус групи 

Проведени 12 фокус групи с 

участието на 

заинтересованите страни  

Септември – 

Октомври 

2020 г. 

133 

Работни срещи 

Проведени 2 срещи на 

вътрешната работна група, 

ръководители на 

административни звена и 

кметове. 

Септември – 

Декември 2020 г. 
39 

Интервюта 

Интервюта с лидери на 

местните социални и 

икономически групи. 

Септември – 

Ноември 2020 г. 
14 

Идеи за проекти 

Събрани и обработени  90 

проектни фишове от 48 

заинтересованите страни  

Септември – 

Декември 2020 г. 
48 
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3. Анкетно проучване 

Описание на анкетното проучване 

Методът на анкетното проучване се състои в събиране и обработка на първична 

емпирична информация за определени мнения, очаквания, знания и социални факти, 

които дават предварителна оценка на предвидения набор от респонденти за състоянието 

на местната социална и икономическа среда. По характера си, това анкетно проучване се 

дефинира като фокусирано (полуформализирано) изследване, търсещо мнението на 

респондентите по определени критерии, описващи макрорамката на социалната 

действителност в община Смолян. 

В хода на анкетното проучване е използвана квотна многостепенна извадка, 

гарантираща неслучаен подбор на респондентите и ангажиране на представители на 

социални групи с активно участие в местния социален и икономически живот. За разлика 

от случайния подбор, тази извадка дава по-ясен фокус върху мнението на местната 

общност, защото ангажира гражданите с най-активно мнение и място в нея. Ангажирането 

на мненията именно на най-активната част от общността гарантира по-висока 

представителност в сравнение с по-голяма и тежка извадка, представяща позициите и на 

неактивните социални групи.  

Анкетното проучване използа петстепенна Ликъртова скала, даваща възможност да 

бъде събрана по-прецизна и по-лична информация от респондентите. Така различните 

степени на отношение и мнение, на съгласие или несъгласие с определена тема регистрира 

различния интензитет на отношението на респондентите. Ликъртовата скала предполага 

разстоянията между отделните възможни степени на отговорите да са еднакви, т.е. 

достатъчно балансирани. В този смисъл тя покрива не само рационалните, но дълбоко 

емоционалните позиции на участниците в анкетното проучване. 

Анкетното проучване на нагласите, очакванията и намеренията на обществеността за 

развитието на община Смолян е ключово в процеса на подготовка на Плана за 

интегрирано развитие на общината (2021-2027). Това проучване е един от методите, който 

допринася за прилагането на водещия в подготовката на ПИРО подход „отдолу – нагоре“ 

(Bottom up), доколкото той най-добре отразява предварителните нагласи на 

обществеността – или поне на най-активната й част – на изследваната територия. 
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Резултати от анкетното проучване 

Въпрос 1 

 

Коментар: 

Извадката покрива напълно изискването за разнообразие на респондетската база. От 

друга страна видимо се открояват подгрупите на представителите на културните, 

образователните институции и бизнеса, както и локалните структури на националните 

институции и на местната власт. Подобно съотношение се наблюдава при подадените 

проектни фишове, доколкото някои институции са по-подготвени и с по-висока проектна 

готовност да заявят инициативите си за включване в бъдещия План за интегрирано 

развитие на община Смолян. Прави впечатление, че проектните фишове, подадени от 

представители на частния бизнес, значително изостават от проектните предложения, 

предложени от местните публични институции и неправителствения сектор. Това е белег 

за наличие на недобра комуникация между държавата и частния бизнес, което 

представлява проблем и за общината, и се потвърждава и от проведените интервюта. 

Необходимо е в бъдеще да се търси база за минимален консенсус по развитието, като се 

привличат повече представители на частния бизнес при обсъждането на проблемите на 

общостта. 

От друга страна, възможността за равноправно участие на различни подгрупи 

сигнализира, че мнението на местните хора е балансирано представено в рамките на 

анкетното проучване и не е пренебрегната гледната точка на значими групи от местната 

общност. Не е допусната доминация на позицията на една или друга група, което би 

10%

14%

17%

9%11%
4%

33%

2%

1. Моля, посочете в качеството Ви на коя 
заинтересована страна участвате в 

проучването?

Областни/Регионални органи на 
власт

Орган на местната власт

Бизнес

Неправителствен сектор

Културни и образователни 
институции

Здравни и социални институции
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изкривило цялостните резултати на акетното проучване и би влязло в противоречие с 

обективните данни, получени от местните и национални източници на статистическа 

информация. 

Въпрос 2 

 

Забележка: Въпросът съдържа и отговорите на следващата страница  
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Коментар: 

Това е най-важният въпрос в анкетното проучване. Той отразява както оценката на 

местната общност за текущото развитие на общината, така и очакванията за това, в кои 

области то трябва да бъде подобрявано. 

Първото, което прави впечатление е, че няма нито един показател, който да е получил 

най-високата оценка („много добро“) в използваната петстепенна скала. Може да се 

отбележи, че е налице „здравословен реализъм“, демонстриран от респондентите, който не 

е повлиян от предварително формирани позитивни нагласи към състоянието на средата за 

живот на територията на общината. 

В същото време най-висока оценка („добро“) получава показателят за състоянието на 

основната транспортна инфраструктура, свързваща общината със съседните общини, 

което практически почти винаги е част от националната, но не и от общинската 

транспортна мрежа. На практика респондентите заявяват удовлетвореност на 

националната политика в областта на транспортната инфраструктура, за сметка на 

оценката им за общинската – при този показател най-висок е делът на хората, отговарящи 

„нито добро, нито лошо“. Това е средна оценка, в която негативните нагласи доминират. 

„Много добри“ са оценките, свързани със състоянието на наличния туристически и 

природен ресурс, състоянието на социалните и образователните услуги и опазването на 

културно-историческото наследство. Всички тези показатели изразяват нивота на 

социална интеграция и локален патриотизъм, демонстирран от респондентите. 

Статистическите данни показват също високи показатели в тази посока, което е белег за 

почти пълното припокриване на настроенията на общността с обективните факти. Това 
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съвпадение очертава онези аспекти от качеството на живот, които местната общност цени 

високо и иска да съхрани и развие – например достъпа до качествено образование. Като 

цяло общината предлага много добър пакет образователни услуги – от основно през 

средно и професионално образование, при което резултатите на учениците от Смолян се 

доближават до най-високите на национално ниво. 

Местните експерти твърдят, че именно образованието и социалните услуги са 

категоричните маркери за здрава общност и традиционно се придържат към високите 

стандарти в тази посока. Не е пресилено да се каже, че по културни и исторически 

причини гражданите на община Смолян масово споделят убеждението, че образованието 

и неговото високо качество осигуряват ключови компетенции, които са универсални по 

характер и приложимост при реализирането на житейските възможности в бъдеще. 

Високата оценка на възможността да се получи добро образование в общината е свързано 

с очакването за постигане на добра професионална позиция и кариерно развитие на 

младите хора.  

Този извод се потвърждава и от констатациите, набрани в хода на фокус групите и 

интервютата с представители на местните работодатели. Те споделят, че търсят и трудно 

намират образовани и квалифицирани кадри. Високата оценка на възможностите за 

получаване на образование е свързана и с творческото и рационализаторско начало и 

способността за възприемане, разбиране и интерпретиране на различното и специфичното 

практическо познание. Доколкото традициите в доброто образование в Смолян са дълги и 

устойчиви, тази оценка се очертава като едно от ключовите конкурентни предимства за 

жителите на общината. Достъпът до образование се дефинира като много важен и с висока 

стойност за социалния и професионалния статус. 

Високо се цени и природното и културно-историческото наследство, което служи и 

като ориентир при търсенето на национални стандарти в тази посока. Респондентите 

споделят, че ярките културни образци определят уникалния образ на района и го 

отличават от всички останали. От анкетата става ясно, че местното културно наследство се 

отличава със специфично съдържание и комплексен характер, включващо в себе си 

високи културни стойности на отделни исторически пластове и натрупвания, в резултат на 

значим обмен на културни влияния и плурализъм на културното наследство (стилов, 

религиозен и етнически). Гражданите на Смолян вярват, че имат дълг и мисия да съхранят 

културните постижения на миналото за бъдещите поколения. Тези нагласи са отразени в 

проектни идеи, свързани с опазването и консервацията на значими културно-исторически 

обекти, с поддържането на постоянен информационен масив и развитието на местни 

културни политики. 

Масовата подкрепа за развитие на локалното културно наследство сочи, че местна 

общност е ангажирана с най-добрите практики и постижения и цени и подкрепя 

професионализма в културната сфера. Подобно мнение много ясно личи в проведените 

интервюта с местни архитекти и музейни специалисти, които демонстрират дълбоко 

познаване на културните маркери като уникална характеристика на локалната социална 

среда. В този смисъл местната общност е привлечена от идеята за създаване на постоянно 

https://www.youtube.com/channel/UC-B8NG4goSfSZyT_k6jhWcwултатите
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действаща концепция за реновационна политика, свързана с развитието и съхраняването 

на ценния ресурс на културните паметници и маркери (недвижимо, движимо и духовно 

културно наследство) в обща интегрирана концепция. 

Тук именно може да се изведе хипотезата, че вероятно интереса на местните хора е 

насочен преди всичко към създаването на образа на Смолян като добро място за живеене, 

което предполага хармонизиране на социалниите, икономически и културни дадености, 

каквито общината несъмнено притежава. Ясно личи необходимостта от задълбочаване на 

връзката между туризма и културно-историческото наследство, която е в унисон със 

съвременните икономически концепции за развитие на културата и туризма. 

Инвестициите в запазването на уникалността и културната обособеност на територията,  

както и в специфичните традиции и обичаи, биха върнали славата на Смолян като на 

интересна и популярна дестинация. Тук изпъква ролята на Родопите и граничния характер 

на общината като ключови географски дадености, които да влияят върху развитието както 

на културно-историческото наследство, така и на туризма.  

Отделно от това местната общност цени уникалните природни условия на района, 

които се разглеждат като ключово предимство на местната социална среда и важна част от 

живота на общността. Същевременно се отчитат екологичните проблеми – сравнително 

високите нива на замърсяване на въздуха в зимните месеци заради преимущественото 

използване на твърдо гориво в съчетание с пресечения терен. При това разбирането на 

анкетирането (както става ясно от направените впоследствие интервюта) се свързва не 

само с консервацията на локалните природни ресурси и поддържането на определено ниво 

на защитени територии, а и като рационалното им използване за съхраняване на 

биологичното разнообразие, осигуряването на контрол, провеждане на дейности и 

политики за намаляване замърсяването и намаляване на риска за здравето на хората. В 

този контекст обвързването на уникалното културно-историческо наследство с чистата 

природна среда се счита за важен модел на функциониране на местната общност. 

При оценката на дихотомия „ниво на престъпност – ниво на сигурност“ местната 

общност категорично определя нивото на сигурност като „много добро“, а нивото на 

престъпност – като „ниско“. В същото време наличната статистика потвърждава, че 

нивата на различните видове престъпност са далеч от средните национални стойности и не 

представляват заплаха от социална деструкция. В този смисъл може да се каже, че 

оценката, давана от респондентите по този показател, напълно се покрива с наличните 

статистически данни и е белег за наличието на спокойна и сигурна среда в града и селата в 

община Смолян.  

Интерес и сравнително високи оценки получава показателят, свързан с подобряването 

на градската среда. Нейното облагородяване в последните години далеч не изчерпва 

очакванията на общността и е свързано със самооценка на жителите за средата, която 

обитават. Респондентите разбират, че градската среда е многофункционална и динамично 

изменяща се социална зона, която не само дава облика на населеното място, а и първият 

видим индикатор за качеството на живот в него. По принцип интервенциите в публичните 

градски пространства са и белег за ефективността на общинската политика и основен 
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маркер за настроенията на гражданите, доколкото те определят отношението си към 

населено място по възможността да се социиализират пълноценно. Доколкото тези зони 

не са частна, а в повечето случаи общинска собственост, това е и показателят, който най-

силно интересува гражданите като данъкоплатци. Именно в тази сфера личи най-ясно 

начина на разходването на публичен ресурс с цел повишаването на качеството на живота 

на общността като цяло. Затова и всички действия по облагородяването на градската среда 

винаги остават постоянно във фокуса на общественото внимание – те провокират 

напрежения или създават социални обединения на микрониво, спомагат за създаването и 

поддържането на здрави квартални общности и т. н. 

Контекстът на интервенциите и инвестициите в облагородяването на градската среда 

разкрива: 

 структурен проблем по оста жители – институции относно техните отговорности и 

правомощия; 

 наличие на огромен потенциал, оставащ в голяма степен нереализиран, произтичащ 

от желанието на гражданите да участват в позитивните промени на заобикалящата 

ги среда. 

Затова и вниманието към тези два проблема трябва да бъде отчетено от местните 

политики, целящи повишаване качеството на живот чрез създаване на добра социална 

среда за жителите. 

На следващо място респондентите подставят високи оценки за наличието на „достъпна 

спортна инфраструктура“. В последните години на територията на общината очевидно са 

били направени много инвестиции в тази посока и Смолян постепенно започва да си 

връща славата на важен спортен център в цяла Южна България. Оценката на този 

показател обаче корелира с очакванията, изразени при провеждането на фокус групите, 

където ясно личи желанието тази инфраструктура да бъде разширена, а инвестициите в 

нея да бъдат увеличени. Такава констатация не е уникална за местната общност – подобни 

резултати са регистрирани в специализирани проучвания и на национално ниво. Като цяло 

българите са силно заинтересовани от развитието на възможностите за упражняване на 

масов спорт като израз на необходимостта от социално общуване. Изразените мнения 

съдържат и очакването на общността достъпът до спортна инфраструктура да бъде 

увеличаван и в бъдеще като интегрална част от местната политика. Затова трябва да се 

обърне сериозно внимание на спорта като интегриращ фактор при подготовката на 

общинските политики в бъдеще.  
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Въпрос 3 

 
 

Коментар: 

В отговорите на този въпрос ясно личи очакването на местната общност 

икономическото развитие на общината да се превърне в отправна точка на бъдещата 

стратегия. На второ и трето място са посочени развитието на градската среда и опазването 

на природната среда, което показва висока ангажираност на местното население към 

съхраняването и развиването на заобикалящата го среда. На следващо място 

респондентите са поставили подобряване на междуселищната транспортна 

инфраструктура, което индикира както критика към сегашното ниво на инвестиции в 

областта на общинското пътно строителство, така и очакване това да се превърне в 

ключов приоритет на управлението в бъдеще. Както от проведените интервюта, така и от 

работните групи се установи, че пресеченият релеф, големите отстояния и големият брой 

населени места превръщат тази задача в изключително предизвикателство. В този смисъл 

всеки проект или инициатива, свързани с локалната транспортна инфраструктура и 
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икономическото развитие на Смолян, се приемат много положително от населението и 

вероятно ще бъдат натоварени с големи очаквания. 

Развитието на градската среда също се класира сред приоритетите с особена важност 

за анкетираните. Очакванията на населението на общината в тази посока не се различават 

съществено от онова, което българите декларират на национално ниво или в други 

региони на страната. Прави впечатление, че подобряването на облика на града, на 

неговите централни части и създаването на приветлива градска среда се възприема като 

основен маркер на градското развитие като цяло.  

Подобряване на качеството на здравните услуги също е приоритет, на който жителите 

на община Смолян отдават голямо значение. Вероятно недоброто състояние на областната 

болница и епидемичната обстановка оказва силно влияние при оценката на достъпа до 

качествено здравеопазване. Това не е изненадващо, доколкото Смолян, а и цялата област, 

остават относително изолирани от специализирано здравеопазване, на което могат на 

разчитат например в Пловдив. Отчита се наличието на добре оборудвана техническа база 

в болницата, но и липсата на достатъчно специалисти.  

Въпрос 4  

 
 

Коментар: 

Наличните статистически данни сочат, че демографската динамика на изследваната 

територия е с рисков и негативен тренд, а нивото на обезлюдяване на общината е високо. 

В този смисъл отговорите на този въпрос изненадват, доколкото ясно личи декларативна 

готовност на доминиращата част от респондентите да останат да живеят на територията на 

85%

3%
2%

10%

4. Какви са вашите намерения?

Да остана в населеното 
място, където живея

Да се преместя да живея в 
друга област на страната

Да емигрирам в чужбина

Не мога да преценя
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общината. Илюзия е да се приеме, че вътрешната миграционна динамика ще бъде забавена 

от само себе си, без сериозна политика в тази посока. Общината не може да повлияе 

директно върху икономическото развитие, заетостта и увеличаването на доходите, но 

развитието на политики, свързани с установяването на трайни връзки между градски 

център и периферията несъмнено би трябвало да бъде насърчавана и подкрепяна. Към 

момента основните икономически дейности на територията на общината са струпани в 

градския център, което поражда сериозни демографски дисбаланси. В допълнение всяка 

следваща икономическа криза допълнително обезкървява общината, в резултат на 

миграция към големите градове на страната или към чужбина. Но е налице и обратната 

тенденция, засега твърде крехка – деклариране на готовност за завръщане на интереса на 

местните към общинската периферия. Засиленият интерес към отделни села от страна не 

само на местни жители, но и на хора от други краища на страната или от чужбина, 

позволява развитието на иновативни социални и икономически инициативи. Това е 

индикация, че съществува недостатъчно икономически усвоена територия, предлагаща 

нови и алтернативни възможности. Тази тенденция вероятно ще се засилва след 

откриването на ГКПП при Рудозем и ще провокира усъвършенстване на междуселищната 

пътна мрежа, а географското разположение и екологичното състояние на селата би ги 

превърнал в достатъчно привлекателни за инвестиции. На следващо място място, 

несъмнено е, че икономическото развитие на общинския център би провокирало на второ 

ниво и импулс за развитие на прилежащите села, които все още остават относително 

големи като население и териториално землище.       

Въпрос 5 

 
 

82%

9%

9%

5. Какви са вашите планове за 
професионално развитие/сфера на дейност?

Да запазя настоящата 
си професия/сфера на 
дейност

Да сменя настоящата 
си професия/сфера на 
дейност

Не мога да преценя
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Коментар: 

Отговорите на този въпрос ни дават предварителна оценка за намеренията на 

представителите на ключови групи от местната общност да участват в реализацията на 

бъдещи проекти в различни социални и икономически сфери, както и да отчете 

възможните количествени дефицити в човешкия капитал на територията. Видно е, че 

доминиращата част от  респондентите декларират готовност да останат и да се развиват в 

настоящата си професионална сфера.    

Въпрос 6 

 
 

Коментар: 

От отговорите личи, че повече от половината от анкетираните декларират желание за 

израстване в професионално отношение, за да се реализират в бъдеще. Близо 40 на сто пък 

е делът на хората, които изразяват задоволство от нивата на кариерно развитие, което са 

постигнали към момента. Налице е силен оптимизъм и амбиция за кариерно израстване 

сред респондентите, което индикира и добър потенциал за развитието на човешкия 

потенциал на територията като цяло. 

 

 

 

 

 

 

 

54%39%

7%

6. Какви са вашите планове за кариерно 
развитие/разширяване на дейността?

Да израствам в 
кариерата/разширя 
дейността

Доволен/а съм от 
настоящата си 
позиция/ситуация

Не мога да преценя
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Въпрос 7 

 

Коментар: 

Практически отговорите на този въпрос почти напълно потвърждават предходния, 

което затвърждава впечатлението за висок потенциал на района. В Смолян са налице 

амбициозни и предприемчиви граждани с ясно декларирано желание за повишаване на 

личната квалификация и говност за преквалификация, ако това е условие за повишаване 

на икономическия и социален статус. В този смисъл, всяка проектна идея, свързана с 

преквалификации и допълнително образование би срещнала висока подкрепа сред 

активната част от населението. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54%
35%

11%

7. Имате ли намерение да се образовате или 
преквалифицирате за реализиране на бъдещите Ви 

планове?

Да

Не

Не мога да преценя
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Въпрос 8 

 
Коментар: 

Отговорите на този въпрос насочват към необходимостта от формулиране и 

провеждане на целенасочена информационна политика за комуникиране на основните 

инициативи на местната власт, както и за включване на още по-голям дял от населението 

при формулирането на политиките на общината. Интернет страницата на община Смолян 

не е достатъчна, за да покрие информационните нужди на местното население, а 

наличните местни медии не успяват да активизират в необходимата степен интереса на 

гражданите. Разпространяването на информация за местните инициативи е ключов 

проблем за популяризиране на намеренията и проектните предложения сред по-широки 

кръгове от населението в Смолян, но очевидно трябва да бъде обогатено с нови събитийни 

формати. Именно така подходът „отдолу-нагоре“ би се изпълнил по–пълноценно със 

съдържание.  

 

 

 

33%

30%

23%

13%
0%1%

8. Какви източници на информация използвате за 
запознаване с развитието на общината?

Интернет страницата на 
Общината

Медии – вестници, радио, 
телевизия

Други интернет сайтове, 
социални мрежи и портали 
и/или електронни медии

Участвам лично в публични 
събития – фокус групи, 
обществени обсъждания и 
др.
Не се интересувам от 
развитието на общината и 
не ползвам източници на 
информация
Друго:
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Въпрос 9 

 

Коментар: 

Високият зял на представителите на учещите инидикира, че сред младите социални 

групи е заявен интерес към развитието на общината като цяло. Този факт е оптимистичен, 

доколкото същите хора са дали и положителни отговори на въпросите за намеренията им 

да останат на територията и да пордължат да се развиват в локален мащаб. Добре са 

представени групите на ангажираните със сектора на културата, образованието, 

социалните дейности и здравеопазването, както и представителите на администрацията. В 

този смисъл доброто разпределение на професионални групи сред анкетираните показва, 
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че е налице широко ветрило от заявяващи интерес да участват при реализацията на 

местните политики. Това очевидно са и групите, които ще се ангажират с оформяне на 

рамката на ПИРО, както и с участие в изпълнението на заложените проекти.  

Въпрос 10 

 

Коментар: 

Доминиращата част от респондентите – близо 90%, са в активна работна възраст, което 

в комбинация с отговорите на предходните въпроси за професионалната квалификация и 

намерението да останат да живеят на територията на общината, създава добра основа за 

реализация на основните местни политики. 

Проверката на готовността за преквалификация и допълнително обучение в бъдеще 

съвпада почти напълно с дела на хората във възрастовата група между 26 и 45 г., които 

регистрира анкетното проучване. 

 

 

 

 

2%

47%
46%

5%

10. Възраст:

15 – 25 г.

26 – 45 г.

46 – 65 г.

Над 65 г.
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Въпрос 11 

 

Коментар: 

Както става ясно от графиката, огромната част от участниците в проучването 

декларират, че са гражадни на Смолян. Причината за този дисбаланс е трудността да 

бъдат обхванати равномерно отдалечените села, както и чувството за принадлежност към 

територията на общината като цяло за сметка на конкретното населено място. Много е 

вероятно част от респондентите да отказват да декларират точното си местожителство, 

доколкото разполагат със собственост и в града и в някое от селата. Във всеки случай 

отговорите на този въпрос подсказват, че основната част от проектите и политиките, 

заложени в ПИРО, ще се осъществяват с кадровия ресурс, намиращ се в общинския 

център.  

 

0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%1%0%1%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%1%1%0%0%0%0%0%0%0%0%1%0%0%0%0%0%0%0%1%0%1%

89%

1%1%0%0%1%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%3%

11. Населено място

с. Алиговска с. Арда
с. Баблон с. Белев дол
с. Билянска с. Бориково
с. Бостина с. Буката
с. Букаците с. Виево
с. Влахово с. Водата
с. Вълчан с. Върбово
с. Габрица с. Гела
с. Гоздевица с. Горна Арда
с. Горово с. Градът
с. Гращица с. Гудевица
с. Димово с. Дунево
с. Еленска с. Ельово
с. Заевите с. Змиево
с. Исьовци с. Кокорово
с. Катраница с. Киселчово
с. Кошница с. Кремене
с. Кукувица с. Кутела
с. Левочево с. Липец
с. Лъка с. Люлка
с. Магарджица с. Милково
с. Могилица с. Момчиловци
с. Мугла с. Надарци
с. Орешец с. Остри пазлак
с. Петково с. Пещера
с. Писаница с. Подвис
с. Полковник Серафимово с. Попрелка
с. Потока с. Река
с. Речани с. Ровина
с. Селище с. Сивино
с. Славейно с. Сливово
с. Смилян гр. Смолян
с. Соколовци с. Солища
с. Средок с. Стикъл
с. Стойките с. Стража
с. Сърнино с. Тикале
с. Требище с. Турян
с. Търън с. Ухловица
с. Фатово с. Хасовица
с. Чамла с. Чеплетен
с. Черешките с. Черешово
с. Черешовска река с. Чокманово
с. Чучур с. Широка лъка
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4. Работни срещи и Фокус групи 

4.1. Описание и реализация на работните групи 

Използването на фокус групи в процеса на набиране на информация за субективните 

очаквания и намерения на местната общност е изследователски инструмент, позволяващ 

висока степен на рационализация на планирането и дефинирането на реалистични 

политики в рамките на ПИРО (2021-2027). Като един от най-популярните качествени 

изследователски методи, фокус групите отразяват възприятията, мненията, убежденията и 

нагласите на тясно специализирани респондентски групи от община Смолян по 

отношение на планираните местни политики и проектни инициативи за постигане на по-

висок социален и икономически растеж. Този тип изследвания осигуряват възможност на 

по-широк кръг от заинтересовани респонденти (експерти в своята област) да детайлизират 

мненията си за по-добро управление на общината и повишаване на стандарта на живот в 

нея. Именно в рамките на фокус групите се лансират иновативни идеи в резултат на 

различния опит и преживявания на участващите, което анкетното проучване не позволява. 

Работните групи се проведоха с участието на двама модератори, което отговаря на 

класическите изисквания за управление и наблюдение при подобен тип качествени 

проучвания. Характерна особеност на проведените фокус групи е, че се провеждат на две 

независими нива – обща оценка на социално-икономическата ситуация в общината и 

възможността тя да бъде променена и подобрена. В тази връзка, дискусиите се различават 

по цел, тематика, обхват и сложност. При този изследователски метод, освен за набиране 

на информация, служи и като метод за обратна връзка и самообучение на респондентите. 

Като част от комуникационната стратегия на ПИРО, Община Смолян публично обяви 

покана до заинтересовани лица да вземат участие в подготовката на ПИРО 2021 – 2027 на 

26.08.2020 г. на сайта на община и в местни медии. В указания срок се получиха 15 бр. 

заявления. Желаещите да се включат в подготовката на ПИРО бяха разпределени в 

отделните форкус-групи, в зависимост от тематичните области които бяха посочили в 

заявленията си.  

Общият брой на участниците в работните групи (фокус групите) е 183 души. Всички, 

регистрирани в срещите участници, съставляват най-подготвените професионалисти и 

експерти, ангажирани със социално-икономическия живот на общинаСмолян. 

В рамките на подготовката на Плана за интегрирано развитие на община Смолян 

(2021-2027) бяха проведени общо 15 работни срещи, обхващащи следните социални 

групи: 

 Първо заседание на Работната група за подготовката, изготвянето и одобряването 

на Плана за интегрирано развитие на Община Смолян за периода 2021-2027 г., 

проведена на 25.09.2020 г. с 15 представители на работната група и 2 модератори; 

 Представители на сектор „Култура“, проведена на 29.09.2020 г. с 12 участници и 2 

модератори; 
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 Представители на сектор „Образование“, проведена на 29.09.2020 г. с 12 участващи 

респонденти и 2 модератори; 

 Представители на младежта и спорта, проведена на 30.09.2020 г. с 18 участващи 

респонденти и 2 модератори; 

 Представители на сектори „Социални дейности и здравеопазване“, проведена на 

08.10.2020 г. с 15 участващи респонденти и 2 модератори; 

 Представители и експерти от сектора на „Инфраструктура и комуникации - Пътна 

и улична инфраструктура“, проведена на 08.10.2020 г. с 9 участващи респонденти и 

2 модератори; 

 Представители и експерти от сектора на „Инфраструктура и комуникации - 

Жилищен фонд, облагородяване на населените места; Транспорт и комуникации“, 

проведена на 09.10.2020 г. с 15 участващи респонденти и 2 модератори; 

 Представители и експерти от сектора „Екология и опазване на околната среда“, 

проведена на 15.10.2020 г. с участващи 10 респонденти и 2 модератори; 

 Представители и експерти от сектор „Туризъм“, проведена на 15.10.2020 г., с 10 

участващи респонденти и 2 модератори; 

 Представители на сектор „Търговия и услуги“, проведена на 16.10.2020 г., с 6 

участващи респонденти и 2 модератори; 

 Представители на сектор „Селско и рибно стопанство, преработка на земеделски и 

рибни продукти“, проведена на 22.10.2020 г., с 6 участващи респонденти и 2 

модератори; 

 Представители на сектор „Горско стопанство и преработка на горски продукти“, 

проведена на 22.10.2020 г., с 11 участващи респонденти и 2 модератори; 

 Представители на сектор „Производители и преработватели“, проведена на 

23.10.2020 г. с 9 участващи респонденти и 2 модератори; 

 Ръководители на административни звена в община Смолян, проведена на 

16.12.2020 г. с 24 участващи респонденти и 2 модератори; 

 Работна група с представители на общинска администрация, проведена на 

02.07.2021 г. с 11 участници и 2 модератори. 

4.2. Изводи и очаквания на работните групи (фокус групи) 

4.2.1. Работна среща сектор “КУЛТУРА“  

Срещата се проведе на 29 септември 2020 г. и в нея участваха водещи представители 

на културата на територията на общината. Присъстваха ръководители на културни 

институции, читалищни деятели и администратори на местни културни политики. 

Културните дейци добре разбират нуждата от интегриран подход при изработването на 

местния културен продукт като част от цялостната стратегия за развитието на района. За 

тях обвързването на културните продукти и политики на местно ниво с развитието на 

други икономически сектори като туризъм, спорт и т. н. представлява успешен формат на 
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функционирането на общността. Акцентът не се поставя само върху развитието на 

родопската културна традиция – местните кълтуртрегери изискват и свързването на 

културата с най-добрите образци на регионално и национално ниво. 

В контекста на интегрираното развитие на община Смолян бяха предложени работещи 

модели за увеличаване на възможностите за привличане на повече посетители на 

културните събития и паметници, както и по-интензивно и координирано взаимодействие 

между отделните институции при формирането на политиките в областта на културата и 

съхранението на местнито материално и нематериално наследство. Във фокуса на 

дискусията бяха възстановяването на локални фестивали, събори и други традиционни 

събития, както и възможностите за иновативни формати, обединяващи културата с 

развитието на туризма, спорта и рекреацията. Участниците в срещата декларираха, че 

имат готовност за подготовката на проекти, вкючващи основни, но и меки мерки, 

отнасящи се до осъществяването на културните политики на общността. 

 Културният календар на общината остава концентриран в градския център, а не се 

разширява и обхваща селищата от периферията му; 

 Читалищата трябва да излязат от традиционната си роля и да се превърнат в 

иновативни и модерни центрове за социално и културно развитие; 

 Малко са читалищата, които могат самостоятелно да привличат средства, а не само 

да генерират разходи. 

4.2.2. Работна среща сектор “ОБРАЗОВАНИЕ“  

На 29 септември 2020 г. в сградата на община Смолян се проведе работна среща 

на представителите на образователния сектор, модерирана от експертния екип, 

ангажиран с изработването на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО). В 

срещата взеха участие директори на учебни заведения, администратори на локалната 

образователна политика и ръководители на центрове за преквалификация. 

На срещата беше направен анализ на състоянието на образователния сектор и 

неговото ключово значение за цялостното развитие на района. Открояването на 

положителните тенденции и гарантирането на високи стандарти при провеждането на 

образователната политика беше отчетено като едно от големите достижения на местната 

общност. В същото време бяха регистрирани и рискове, свързани с демографското и 

професионалното развитие и бяха анализирани възможности за преодоляването им. 

Участниците в срещата се обединиха около конкретни възможни формати на бъдещо 

сътрудничество с други сектори на местната икономика, което е в пълен унисон с 

принципите, върху които почива изработването на ПИРО. Бяха дискутирани ефектите от 

въвеждането на форми на дуално обучение на територията, както и тясното обвързване 

на професионалната и образователната подготовка на младите хора в Смолн с 

потребностите на местното стопанство. 

Ръководителите на образователния сектор изразиха трайните си намерения да 

участват в процеса на планиране и реализация на Плана. Участниците реагираха 

положително на идеята, че ПИРО представлява документ от стратегическо значение 

само ако е резултат на колективните усилия на лидерите на местната общност, които 
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трябва да ги претворят в проектни начинания. 

На срещата бяха предложени и конкретни идеи за проекти, които бяха описани 

в предложените формати на проектни фишове. 

 Резултатите от държавните зрелостни изпити поставят Смолян традиционно на 

водеща  позиция сред общините в страната, но това не провокира допълнителни 

инвестиции в сектора; 

 Важно е да се поддържа демаркация на разходите при провеждане на 

образователни формати и тя е ключова при провеждането на локалните социални 

политики; 

 Необходимо е създаване на работни места на територията като ключов фактор за 

осигуряване на заетост в детските градини и учебните институции; 

 Добра идея е създаването на демонстрационен обучителен център-музей за 

професионално ориентииране; 

 

4.2.3. Работна среща сектор “МЛАДЕЖТА И СПОРТА”  
 

На 30 септември 2020 г. в сградата на община Смолян, в рамките на графика за 

изработване на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021 – 

2027 г., се проведе работна среща на тема „Младежки дейности и политики в областта 

на спорта“. В дискусията взеха участие представители на младежки организации, 

спортни клубове, общински съветници и експерти, работещи в местната администрация. 

Участниците бяха запознати с важността на ПИРО за цялостното развитие на 

община Смолян и с приетия интегриран подход за обвързване на всички местни 

политики в комплексни действия за постигане на максимални резултати. Беше изтъкната 

и ключовата роля на местните общности за активно генериране на проектни идеи и 

пътища за тяхната реализация. 

Представители на НПО и спортни клубове посочиха пряката връзка между 

успешните младежки политики и обвързването им с дейности по развитие на местната 

икономика, туризма и облагородяването на публичната инфраструктура. Те се обединиха 

около идеята, че балансирането развитие на общностите и решаването на демографските 

проблеми на района произтича пряко не само от финансирането на определени политики, 

а и от установяването на трайни и устойчиви контакти между различните професионални 

общности и обмяната на информация между тях. 

Представители на младежки НПО споделиха с участниците своя личен 

позитивен опит за изграждане на доброволчески и други алтернативни младежки 

политики и намеренията си за бъдещо развитие в рамките на бъдещия ПИРО. Беше поет 

ангажимент за задълбочаване на контактите в рамките на младежките общности и за 

бъдещо сътрудничество по финализирането на Плана. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

27 
 

4.2.4. Работна среща сектор “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЗДАВЕОПАЗВАНЕ”  

В сферата на социалните дейности участниците очертаха ключовите проблеми, 

свързани с предоставянето на социални услуги на територията на общината. Като такива 

бяха посочени липсата на квалифицирани кадри, ниското ниво на заплащане на труда, 

както и трудности, свързани с достъпността на услугите в следствие на специфичните за 

района географски, климатични и демографски характеристики. Участниците споделиха 

свои идеи за справяне с проблемите – създаване на мобилни екипи, обслужващи 

труднодостъпните райони на общината, допълнителни стимули за привличане на 

висококвалифицирани кадри и др.  

 

В сферата на здравеопазването бяха идентифицирани сходни приоритети за следващия 

програмен период, като особено внимание беше отделено на необходимостта от 

привличане на квалифицирани специалисти по здравни грижи и популяризиране на 

профилактиката като основен подход за предотвратяване на заболяванията и намаляване 

на техните последици. 

 

 Всички основни социални услуги са еталон за качество; 

 В сектора има кадрова криза – трудно млади хора си пробиват път и търсят 

кариерно развитие в него; 

 Трябва да се правят инвестиции в инфраструктура, за да се предоставя добра и 

адекватна социална среда; 

 Необходими са допълнителни програми за квалификация на персонала; 

 Въвеждането на мобилен подход при предоставянето на социални услуги, заради 

териториалната отдалеченост е вариант за гъвкав подход в сектора; 

 Предоставянето на социални услуги за деца, особено от малцинствени общности, е 

ключово за интеграцията на младите хора в общината; 

 Функционират нови социални програми, които не се обслужват напълно от 

социални работници, поради липсата на достатъчно квалифицирани хора; 

 Нужен е разширен достъп до преквалификацонните курсове и концентрирането 

върху необходимостта от увличане на повече млади хора в сектора на социалните услуги; 

 Социалните работници от центрове за грижа за възрастни хора и хора с увреждания 

регистрират нарастващ брой желаещи да се включат с доброволен труд и да подпомагат 

предлаганите социални услуги; 

 Възможни са иновативни обучителни формати между професионалистите и 

гражданските активисти от общината. 

4.2.5. Работна среща сектор “ИНФРАСТРУКТУРА И КОМУНИКАЦИИ” - част 

1 и 2  

Участниците в дискусията бяха запознати с важността на ПИРО за цялостното 

развитие на община Смолян и с приетия интегриран подход за обвързване на всички 
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местни политики в комплексни действия за постигане на максимални резултати. Беше 

изтъкната и ключовата роля на местните общности за активно генериране на проектни 

идеи и пътища за тяхната реализация. В хода на дискусията участниците идентифицираха 

основните проблеми, свързани с изграждането и поддържането на пътища на територията 

на общината и приоритетите за следващия програмен период. Водещи теми бяха 

необходимостта от разширяване на пътя Смолян – Асеновград и състоянието на 

третокласната и четвъртокласна пътна мрежа. Участниците поставиха акцент върху 

специфичните за района географски и климатични характеристики и произтичащите от 

тях проблеми. Особено внимание беше отделено на връзката между изграждането и 

поддържането на пътна инфраструктура и развитието на туризма в региона. Дискутирани 

бяха и теми, засягащи специфични проблеми за отделните населени места – липсата на 

достатъчно места за паркиране на територията на град Смолян и състоянието на 

селищната пътна мрежа. 

Участниците идентифицираха развитието на комуникациите като основен приоритет, 

свързан с качеството на предлаганите туристически услуги и задържането и привличането 

на млади хора на територията на общината. В тази посока беше и дискусията, насочена 

към необходимостта от трансформация на градската среда, с цел превръщане на Смолян в 

привлекателно място за млади хора. 

 Излизането на общината от ВиК сектора й отрежда ролята на асоцииран партньор 

при реализацията на проекти; 

 Има настоятелни искания за трета лента по републиканския път Асеновград - 

Смолян, особено с оглед на откриването ня КПП Рудозем и нарастването на трафика в 

региона; 

 Важно за Смолян е стратегически да превърне периферната си позиция спрямо 

големите агломерации в предимство, използвайки близостта до Гърция и централното си 

разположение в Родопския масив; 

 Развитието на пътната мрежа към населените места от областта и основните 

областни градове е от ключово значение; 

 Общината непременно трябва да инициина изграждането на общородопска 

алтернативна туристическа мрежа с прилежаща към нея инфраструктура; 

 Ключова е ролята на проекта „Перелик“ за развитие не само на туризма, а и на 

всички други сектори в района; 

 Трябва да се направят допълнителни инвестиции в дигитализация на общината и 

разширяване на достъпа до оптична интернет мрежа. 

 

4.2.6. Работна среща сектор “EКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА“ 

Участниците бяха запознати с важността на ПИРО за цялостното развитие на община 

Смолян и с приетия интегриран подход за обвързване на всички местни политики в 

комплексни действия за постигане на максимални резултати. Беше изтъкната и ключовата 

роля на местните общности за активно генериране на проектни идеи и пътища за тяхната 
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реализация. 

В сферата на екологията и водите участниците очертаха ключовите екологични 

проблеми в региона. Като такива бяха посочени замърсяването на въздуха в град Смолян в 

следствие на масовото използване на твърди горива при специфичните климатични и 

географски характеристики на региона, сметосъбирането и липсата на превантивни и 

образователни програми за повишаване на екологичната култура. Участниците споделиха 

свои идеи за справяне с проблемите, както и проекти в процес на реализация – подмяна на 

отоплителните уреди на твърди горива с алтернативни (климатици, печки на биогорива и 

др.), създаване на площадки за едрогабаритни и строителни отпадъци и подобряване на 

системата за разделно събиране. 

В сферата на екологията като основен приоритет за следващия програмен период се 

наложи необходимостта от създаване на система от превантивни и образователни 

програми, които да доведат до повишаване на ангажираността на местната общност и 

особено на младите хора с опазването на околната среда.  

 

4.2.7. Работна среща сектор “ТУРИЗЪМ“ 

В хода на дискусията участниците очертаха ключовите проблеми в развитието на 

туризма в региона. Като такива бяха посочени лошото състояние или липсата на 

подходяща инфраструктура, липсата на устойчиво стопанисване на част от 

туристическите обекти, както и липсата на систематизирана и обхватна информация, 

насочена към туристите. Отбелязани бяха съществени пропуски и противоречия в 

действащото законодателство, които се оказват съществен проблем пред развитието на 

бранша.  

Бяха споделени конкретни идеи за справяне с проблемите и очертани основните 

приоритети в развитието за следващия програмен период. Силна подкрепа от участниците 

получиха идеите за създаване на единен туристически информационен портал и мобилно 

приложение, както и потенциални проекти, свързани с развитието на района като лятна 

туристическа дестинация. По отношение на ски-туризма като водещ приоритет се очерта 

развитието на ски-център „Перелик“. Успоредно с това регионът предлага изключително 

добри условия за фестивален, културен и религиозен туризъм, които при подходящи 

стимули биха дали съществен принос за популяризирането на община Смолян като 

туристическа дестинация. 

Прави впечатление, че в сектора се сблъскват две поколение с два различни подхода 

към туризма. Младите специалисти, които са се специализирали в развитие на туризма, 

залагаха повече на алтернативните подходи и развитието на иновативни форми на 

туризъм, със силно влияние на дигиталните технологии и съчетание на различни форми на 

туристически продукти. По-възрастното поколение специалисти настояваха за развитие на 

големи инфраструктурни проекти като ключови за развитието на стандартизирани 

туристически продукти. Това създаваше напрежения между участниците и вероятно ще се 

отрази върху реализацията на търистичесакат политика в региона в бъдеще. 
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4.2.8. Работна среща сектор “ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ“ 

По време на дискусията участниците очертаха ключовите проблеми в развитието на 

търговията и услугите в региона. Като такива бяха посочени ниската покупателна 

способност на местната общност в следствие на ниските доходи, както и недостатъчното 

популяризиране на град Смолян като туристическа дестинация. Дискутирана беше 

пряката връзката между сектора на търговията и услугите и сектора на туризма и 

необходимостта от обвързване на стимулите за развитие. 

Като втори ключов проблем беше идентифициран липсата на квалифицирани кадри 

в областта на търговията и услугите и миграцията на млади хора към големите градове. 

Обсъдени бяха конкретни идеи за справяне с демографската криза, както и възможни 

програми и стимули от страна на общината за обучение на квалифицирани кадри. 

Развитието на Смолян като лятна туристическа дестинация излезе като основен 

приоритет за бранша през следващия програмен период. От особена важност за 

развитието на града като търговски център е изграждането на лифт Пампорово-Смолян, 

който да докара платежоспособни клиенти. Подкрепа получиха и идеите за създаване на 

единна информационна туристическа система, която да включва освен туристически и 

търговски обекти и услуги. Беше изтъкнат и фактът, че доставките на основни продукти 

до общината са обвързани с достъпността и разширяването на основния републикански 

път по остта Асеновград – Смолян. Това оказва влияние и върху по-високите цени в 

общината на всички ключови хранителни продукти. 

 

4.2.9. Работна среща сектор „ГОРСКО СТОПАНСТВО И ПРЕРАБОТКА НА 

ГОРСКИ ПРОДУКТИ“ 

В рамките на дискусията бяха обсъдени предимствата на природната среда в 

региона, богатото биологично и морфологично разнообразие, възможностите за развитие 

на туризъм, както и заплахите за природата, до които би могло да доведе то. Бяха 

засегнати и икономическите аспекти от поддържането на горския фонд, възможности за 

финансиране чрез евросредства, необходимостта от държавна политика за регулиране на 

дърводобива, за подкрепа на местния бизнес.  

Участниците в дискусията изразиха желание за участие в подобен тип формати, по 

време на които да се обсъждат актуални въпроси и проблеми в отрасъла. Те намират че 

един от ключовите фактори за развитие на отрасъла е човешкият ресурс. Заплащането е 

ниско и все по-трудно се намира работна ръка. Необходимо е да има центрове за подкрепа 

на квалифицирани специалисти, които да подготвят кадри.  

 Създаване на природен парк „Родопи“, който да обхваща Перелишкия дял – 

землищата на Смолян, Триград и Девин. Създаването му е свързано с обсъждане на 

териториалния обхват и граници със заинтересованите страни. Ползите от него са, 

че е магните за туристи, което е в полза на местните хора. В рамките му е 

възможно да се извършва строителство, съгласно регулациите; 

 Необходима е държавана политика за преразпределение на данъците и субсидиите 

за малките населени места. Някои предприятия в района внасят големи суми данък, 

поне част от него да се „връща“ в района – за ремонт на пътища, градска среда и 

др.; 
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 Община Смолян е извън обхвата на Програмата за развитие на селските райони, 

което е пречка за местните предприятия, не могат да получват субсидии и да 

кандидатстват по всички мерки; 

 Да се създаде предприятие за дървообработване на местно ниво, с подкрепа от 

държавата, като ИКЕА например; 

 Проектът за ски център „Перелик“ предвижда някои от пистите да преминават през 

територията на горовладелски кооперации, но това не е съгласувано с тях. 

 Необходимо е извършване на инвентаризация на горския фонд на общината, има 

много „сухи петна“, причинени от нападение на паразити - корояд. Тези общински 

гори да се обработват от съответните кооперации по места; 

 Подходящи култури за разработване са акацията и липата, които са в полза и на 

пчеларството. Арония – за преработване. 

 

4.2.10. Работна среща сектор „СЕЛСКО И РИБНО СТОПАНСТВО, ПРЕРАБОТКА 

НА ЗЕМЕДЕЛСКИ И РИБНИ ПРОДУКТИ“ 

 Изключването на общината от обхвата на Програмата за развитие на селските 

райони (ПРСР) и статутът й на градски ареал е създал много пречки за развитие на 

сектора; 

 Селското стопанство не е ключов отрасъл за региона, но горското стопанство и 

специализацията в екологични продукти може да се превърне в основа за развитие 

на този сектор;  

 Има високи очаквания към Стратегическия план за развитие (новата програма за 

развитие на селските райони 2021 – 2027 г.) и Министерство на земеделието и 

храните по отношение на условията за кандидатстване и новите възможности за 

финансиране на земеделските проекти; 

 Необходимо е да се постави акцент върху изграждането на преработвателни 

предприятия на земеделски продукти, които да създадат допълнителни форми на 

заетост; 

 Създаване на обински пазар за местни производители – производителите работят 

на място и имат продукция в определен период от годината, но би могло веднъж в 

седмицата да се организира; 

 Поставяне на вендинг машини с местни продукти на ключови места в града – 

например една за пчелни продукти, една за месо и сирене и т.н.; 

 Създаване на обща кланица на територията на областта. Такава няма в момента. 

Необходимо е да има един, който да е водещ, да инициира и да движи проекта; 

 Необходимо е модернизиране на стопанствата. В района има големи животновъди, 

които биха могли да го направят. Малките стопанства нямат много достъп до 

фондове и програми, някои от тях не отговарят на изискванията. Да се направи 

общинска програма за дребните стоипани, които не могат да достигнат до ФЗ, за да 

се подпомогнат и да достигат до субсидиране; 
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 Налице е административна тежест при ръководенето на самостоятелно земеделско 

стопанство, доколкото става дума за нетривиално развитие и наложени по-трудни 

процедури от изискванията на ДФЗ. 

 Има добро сътрудничество между браншовите организации и активното участие на 

всички местни земеделци в тях; 

 Интеграционният подход на ПИРО (2021-2027) е ключов за решаването на 

съпътстващи общината проблеми като демографската криза, увеличаване на 

възможностите за заетост и икономическото развитие; 

 Налице са неизползвани складови бази и това провокира искания за достъп до 

държавен сграден фонд; 

 Районът е неравномерно развит и има мощно влияние и зависимост на общинския 

център върху развитието на периферията и селата като цяло; 

 Трябва да се развиват допълнителни лесовъдни дейности и да се създаде 

ботаническа градина и дестилерия за естествена козметика и други продукти; 

 Близостта до Гърция и разкриването на КПП при Рудозем ще създаде условия за 

развите на земеделския бизнес в района; 

 

4.2.11. Работна среща сектор „ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРЕРАБОТВАТЕЛИ“ 

 Търсенето на модел за реиндустриализация на района не би било ефективно, 

доколкото изисква много ресурс и инвестиции; 

 Ключово и важно е превръщането на общината в регионален логистичен център и 

транспортен хъб за Родопския регион; 

 Важно е производството в района да е свързано с негови ключови предимства – 

възможностите за развитието на туризма, екологични продукти и услуги, спортни и 

културни дейности; 

 Ограниченията, налагани от пандемията, причинена от COVID-19 налагат и 

необходимостта от развитието на безконтактните комуникации и община Смолян 

да преформатира своите териториални предимства в дигитални; 

 Необходимо е да се решат проблемите със сметищата на територията на общината 

в дългосрочен план; 

 Важно е да се проучи възможността да се издадат общински облигации с 

подходяща лихва, чрез които да се формира фонд за местното развитие; 

 Висока оценка се дава на проекта за създаване на газова мрежа на територията на 

общината, но със специални изисквания по отношение на спазването на 

прозрачност при провеждането на строителството и процедурите по неговото 

включване в експлоатация; 

 Необходимо е създаването на единен комуникационен и информационен център за 

административно обслужване на гражданите и бизнеса на едно гише. 
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4.3. Индивидуални интервюта  

4.3.1. Изследователски метод 

В тази изследователска част е използван методът на дълбочинното интервю, доколкото 

той предоставя максимална свобода на изследваните лица, а полученият резултат е 

спонтанно възпроизведена социална реалност – така, както тя се вижда, преживява и 

оценява от изследваните лица. Методът е фокусиран върху субективните преживявания, 

оценки и мнения на малка група изследвани лица (14 души), на техните преживявания и 

лични оценки. Той не може да претендира, да произвежда общовалидни знания за 

социалната и икономическата среда, но представя мнението на влиятелни и компетентни 

хора, които ръководят големи частни и  публични институции на територията на Смолян и 

се намират в лидерска роля. Тези респонденти познават в дълбочина областите, в които 

работят – локалната социална и икономическа среда – и затова тяхното мнение има голяма 

тежест. Методът на дълбочинното интервю допълва успешно получените резултати от 

анкетното проучване и работните (фокус) групи. 

Интервюираните включват: 

- Кметове на кметства; 

- Представители на архитектите в града; 

- Представители на бизнеса и браншовите организации; 

- Представители на държавната власт на регионално ниво; 

- Представители на неправителствения сектор; 

- Представители на производителите. 

4.3.2. Констатации 

А) Обща оценка 

Общите оценки за способността на общинското управление да подобри структурата и 

капацитета си, да създава партньорства за местно икономическо развитие, включително и 

с представители на гражданското общество са доста критични. Мнозинството 

респонденти признават обаче, че за тях подкрепата на общината е ключова за успеха и 

реализирането на редица проекти с европейско финансиране. Дали това става чрез 

проактивното участие на администрацията и дали проектите се управляват гъвкаво „това е 

съвсем друг въпрос“, по думите на респондентите. Като „относително динамично“ се 

отчита и трансграничното сътрудничество и реализацията на съвместни проекти с Гърция, 

като се разчита тези отношения да се задълбочават след радзкриването на ГКПП при 

Рудозем. Като цяло респондентите високо ценят развитието на местната култура, 

възможностите за образование, наличието на относително добре развити социални услуги, 

както и на спорта. Респондентите декларират ясно, че общината би трябвало да има ясни 

приоритети за развитие, като използва докрай наличните географски, исторически и 

икономически дадености. 
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Участниците в интервютата разказват, че при настоящите условия местната власт 

последователно и систематично е изпълнявала редица дейности от местно значение, които 

законът е предоставил в нейната компетентност и които се отнасят до общинското 

имущество, предприятия, финанси, данъци и такси, устройството и развитието на 

територията на общината и на населените места в нея. Като успех се сочат извършени 

дейности по благоустрояването, опазването на околната среда и рационалното използване 

на природните ресурси, поддържането и опазването на местни културни, исторически и 

архитектурни паметници. В същото време се отправя критики към невъзможността на 

общината да поддържа и развива отделни обекти на архитектурния състав на общината – 

тютюневите складове, стари родопски къщи и т. н.   

 

Сред негативните оценки доминират констатациите за тежка демографска ситуация на 

местно ниво – общо намаляване на населението, свиване на икономически активното и на 

младото население. Отчитат се негативните тенденции в локалната икономика, сред които 

намаляващ брой икономически субекти, стресово отраслово преструктуриране, силна 

трудова (е)миграция, относително устойчиви нива на местна безработица, намаляване на 

разнообразяването на икономическите дейности, ниски доходи и дори картел на доходите. 

 

Като проблем се сочи липсата на достатъчно инвестиции заради не добре развитата 

бизнес-структура, необходимостта от по-високо ниво на електронните услуги, и 

отдалечеността от големите градове (най-вече Пловдив). Всички интервюирани изтъкват 

затруднениня достъп заради проблеми с основния път между Смолян и Асеновград, което 

лишава града от възможости за растеж и подобряване на стандарта на живот. 

 

Генерално очакванията на респондентите са свързани с ускоряване на икономическото 

развитие и повишаване на конкурентоспособността на местната икономика. Сред 

изказаните мнения се откроява необходимостта от изграждане и развитие на 

високотехнологична инфраструктура, базирана на иновациите и партньорството на 

бизнеса със сектора на науката и образованието, както и използването на иновации в 

местното производство. Усилията са насочени към повишаване на предприемаческата 

активност на местно ниво за създаване на нови предприятия и привличане на чужди 

инвестиции в общината. 

 

Б) ГКПП Рудозем и пътната инфраструктура 

Изграждането на нов ГКПП на границата между Гърция и България край Рудозем, заедно 

с нови пътища, тунели и мостове, ще улесни и ще направи по-безопасно пътуването 

между двете държави – това е общата позиция на интервюираните. Но има и 

допълнителна оценка – този инфраструктурен проект обръща повече общината на юг в 

посока Гърция, отколкото на север – към вътрешността на страната и вероятно ще засили 
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изолацията на Смолян от големите центрове в България. „Много е възможно отварянето 

на границата при Рудозем да ни превърне трайно в икономически и социален център, 

който разчита повече на контактите с Гърция, отклокото на инфраструктурата на север – 

към Пловдив и оттам – София“. Пътната мрежа ще свърже големи пристанища като 

Кавала (Гърция), Александруполис (Гърция) и Бургас (България) с летищата в Пловдив 

(България), Кавала (Гърция) и Александруполис (Гърция). Но извън официалното 

обяснение за инфраструктурния ефект, на това ГКПП се гледа като на начин за 

увеличаването на туризма и търговията да подобри качеството на живот и да доведе до по-

близки отношения между жителите в региона. От интервютата става ясно, че между 300 и 

400 от постоянните жители на смолянска община вече са инвестирали в закупуване на 

недвижими имоти в Гърция, които използват не само като ваканционни собствености, а и 

като възможност да ги разширяват постепенно и да увеличават приходите си от 

отдаването им под наем.  Не рядко могат да се чуят и оценки, че „хората в Родопите сме 

едни и същи – и от двете страни на границата, дори често старите хора говорят един и 

същи диалект“ и че „гърците дълго време изолираха тази територия от България, но сега 

вече я отварят и могат да се възстановяват връзки, които винаги са съществували в 

миналото“. 

 

Трансграничният регион обхваща както планински, така и крайбрежни територии, а дълги 

години е имал лоша пътна инфраструктура и нисък икономически растеж, които са 

действали като бариера между големите градове и туристическите курорти. „Сега ГКПП 

Рудозем-Ксанти става изключително важно за гражданите от двете страни на границата, 

които живеят в селските и градските общности“. ГКПП ще осигурява достъп до 

крайбрежните курорти по северната част на Егейско море в Гърция и до ски курортите в 

югоизточните планини на България, като Пампорово и в бъдеще Перелик. Новата пътна 

инфраструктура ще свързва Пампорово и околните ски писти с Пловдив, втория по 

големина град в България на север и с Гърция на юг. Така ще се създаде възможност за 

интегриран трансграничен маршрут с целогодишен туристически потенциал. От друга 

страна Кавала се намира в най-южната точка на новата пътна мрежа и е основно 

пристанище в Северна Гърция и важен икономически район с близкия остров Тасос. 

 

Улесненото пресичане на границата ще смекчи регионалните различия и ще предостави 

по-равни възможности. По-лесното пътуване през границата ще подкрепи 

конкурентоспособността на по-широкия регион на Балканите и Средиземноморието и ще 

помогне за свързването му с трансевропейската транспортна мрежа на север и на запад. 

Ефектите от изграждането и отварянето на прохода „Маказа“, връзката с Гърция при 

Ивайловград (ГКПП Ивайловград-Кипринос), Златоград (ГКПП Златоград-Термес), ГКПП 

„Капитан Петко войвода“, ГКПП "Илинден" провокират мощен икономически ефект и 

увеличаване на търговския и туристически поток между двете страни. Логично да се 

предположи, че отварянето на границата в близост до Сомолянска община ще окаже силно 

положително развитие и върху Смолян. В тази връзка трябва да се мисли за евентуалното 
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пускане и на пътя Горна Арда – Паранести  (Смолян - Драма). Създаването на новите 

ГКПП ще се създаде възможност за социално-икономическо развитие и по-тясно 

сътрудничество не само мужду Българи и Гърция, а и за развитие на отношенията между 

Кърджалийска, Хасковска и Смоленска области и региона на Източна Македония и 

Тракия в Гърция като цяло. 

 

„На практика, в геостратегически план, Родопите традиционно са били "сърцето" на 

българската геополитика. Крайно време е този въпрос да бъде изведен на преден план и от 

сегашното българско държавно управление“. Всъщност регионът на Родопите се нуждае 

най-много от инвестиции и привличане на икономическо активно население. На първо 

място са необходими нови пътища, проектирани по нови технологии и с нов стратегичски 

обхват.  

 

Отделно от това трябва да се мисли за ново разгръщане на проекти с мащабен характер 

като изграждане на хидро-каскадата „Горна Арда“, изграждане на нова двойна 

железопътна линия по направлението Кърджали-Джебел-Ардино-Вехтино-Средногорци-

Търън-Устово (вече на територията на Смолян) и нов скоростен път по направлението 

Чепеларе-Хвойна-Храбрино-Пловдив, от който да се възползва несъмнено и община 

Смолян. „За пътища от такъв мащаб и значение не може да се мисли като локална 

общинска политика – това трябва да са национални приоритети, защото такъв тип пътища 

създават интеграцията на изостанали райони като нашия“. Така ще се създадат условия за 

големи инвестиции не само в Смолян, а и в Кърджалийска област, което ще докаже 

интегралния характер на местната политика като цяло. „Регионът ще стане лесно достъпен 

чрез модернизацията на пътната мрежа и при изграждане на всички връзки с Гърция ще са 

налице достатъчно предпоставки той да привлече население и дори да преживее 

своеобразен икономически бум. Днес например, разстоянието Смолян-Солун е 375 км, но 

с отварянето на новия ГКПП Рудозем-Ксанти то ще стане само 255 км.“. Важно 

стратегическо значение за региона има и магистралата „Неа Егнатиа”, която е свързваща 

за Смолянска и Кърджалийска области. 

 

„Другите две области, които могат да развият сътрудничество по гръцкото направление, 

са Пазарджишка и Благоевградска. Те също разполагат с добър достъп до Гърция чрез 

КПП Илинден и КПП Кулата“. 

 

В) Проект ски зона Перелик (бивш Супер Перелик) 

Това е най-важният проект за развитието на общината, според интервюираните. На него се 

гледа не като на местна инициатива, а и като бъдеща интегрална част от националната 

туристическа политика и той присъства във всички национални стратегически документи, 

свързани със сектора от повече от десетилетие. В същото време развитие по проекта не се 

наблюдава, заради непрекъснатите проблеми, които го съпътстват. 
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Проектът първоначално е замислен като инвестиционен план на община Смолян за 

развитие на интегриран туристически териториален комплекс, обхващащ Перелик, 

Пампорово и Мечи чал и като възможност за развитие и разширяване на съществуващия 

курорт Пампорово, като най-голямата и модерна туристическа ски-зона на Родопите. За 

пръв път инвестиционният проект е промотиран през 2003 г., но на идейна фаза 

съществува още от 90-те години на 20 век. Тогава инвестиционното намерение възлиза на 

над 250 млн. евро. Проектът предвижда ски-пистите в зоната да достигнат 300 км. (заедно 

с тези за ски бягане). Самият проект получава статут на инвеститор клас А от тогавашните 

български власти, а община Смолян приема общ устройствен план на „Супер Перелик“.  

Супер Перелик предвижда четири населени зони като изходни точки към ски-зоните –

Смолян със Смолянски езера, Широка лъка и Стойките, Мугла и Чепеларе. Проектът 

предвижда да свърже в единен комплекс проектираната ски и туристическа зона под 

връх Перелик (до 1989 г. военна зона) с Пампорово, както и курорта със ски зоната под 

връх Мечи Чал, близо до Чепеларе. Включва три обособени, но свързани помежду си 

части – районите на Мечи Чал, Пампорово и Перелик. Основа на бъдещия спортно-

туристически комплекс е предвидено да бъде районът на „Перелик“ със смолянските 

села Стойките, Гела, Солища, Стикъл и Мугла. Тези села, някои силно обезлюдени и 

откъснати от големите инфаструктури на общината, представляват естестевен пояс за 

развитие на комплексни и всесезонни туристически услуги.  

Проектният замисъл е да се свържат в едно на туристическо, спортно, културно-

историческо и архитектурно ниво районът на Перелик с Пампорово и Чепеларе със селата 

Стойките и Широка лъка. Замисълът е cпopтнo-тypиcтичecĸият цeнтъp "Πepeлиĸ" да 

пpивлича туристи c 22 ĸм. пиcти, 11 лифтa, съпътстващи съоръжения c обща плoщ 35 xил. 

ĸв.м. Проектът е промотиран и по линия на трансгранични проекти. По принцип идeятa 

съществува отдавна, доколкото нaй-виcoĸият вpъx в Poдoпитe, Πepeлиĸ позволява по-

дълъг сезон за развитието на зимен туризъм в сравнение с действащия комплекс 

„Пампорово“. Още през 2006 г. oбщинa Cмoлян е провела конкурсна процедура зa 

cтpaтeгичecĸи пapтньop нa oбщинaтa и е избpaнo aĸциoнepнoтo дpyжecтвo "CTЦ Πepeлиĸ" 

AД. Дoгoвopът зa ocъщecтвявaнe нa плaнинcĸия ĸypopт обхваща въpxoвeтe Πepeлиĸ и 

Koзyятaĸ в Πepeлишĸия дял нa Poдoпитe, нa 1300 дo 2191 м нaдмopcĸa виcoчинa. B 

ĸypopтнaтa тepитopия пoпaдaт и cмoлянcĸитe ceлa Cтoйĸитe, Гeлa, Coлищa, Cтиĸъл и 

Myглa. 

Ocнoвнaтa цeл нa ycтpoйcтвeния плaн e cъздaвaнeтo нa oптимaлнa пpocтpaнcтвeнa и 

фyнĸциoнaлнa cтpyĸтypa зa paзвитиe нa тypизмa пpeз вcичĸи ceзoни и ĸoмплeĸcнo 

ycтpoйcтвo нa cпopтнo-тypиcтичecĸия цeнтъp "Πepeлиĸ" в eдинcтвo c пpиpoднитe pecypcи 

нa Poдoпитe. Paзнooбpaзнaтa пpиpoдa нa Πepeлишĸия дял нa плaнинaтa дaвa възмoжнocт 

зa paзвитиe нa шиpoĸ cпeĸтъp oт cъopъжeния зa зимeн cпopт (cĸи и cнoyбopд, cĸи бягaнe, 

пъpзaлянe c шeйни, paзxoдĸa c ĸyчeшĸи впpяг и ĸaйт cъpф), ĸaĸтo и зa интeнзивeн oтдиx 

извън cĸи ceзoнa чpeз изгpaждaнe нa тypиcтичecĸи и вeлoпътeĸи, гoлф игpищe, aĸвaпapĸ, 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%8A%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%A7%D0%B0%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%8A%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%8A%D0%BA%D0%B0
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зoни зa ceлcĸи тypизъм, cъздaвaнe нa ycлoвия зa лoвeн и pибoлoвeн тypизъм, eĸcпoниpaнe 

нa мecтни зaнaяти. Πpоектът е предвидил oбщo 217 ĸм пиcти зa едновременно обслужване 

на 27 xил. cĸиopи, 1500 opъдия зa cняг, пapĸинг cъc 7740 мecтa, тeмaтични пapĸoвe зa 

около 4400 пoceтитeли и eĸoceлищa c ниcĸa плътнocт нa зacтpoявaнe в типичния poдoпcĸи 

cтил. Bъв виcoĸитe чacти, нaд 1600 м, ca пpoeĸтиpaни eдинcтвeнo paзлични пo дължинa и 

cтeпeн нa тpyднocт cĸи пиcти, чeтиpи pecтopaнтa (тип чaйни), мeдицинcĸи и 

инфopмaциoнни цeнтpoвe. He ce пpeдвиждa cтpoeж нa нoви пътищa, a eдинcтвeнo peмoнт 

нa cъщecтвyвaщитe и yĸpeпвaнe нa cвлaчищa. Близo 70% oт cĸи пиcтитe трябва да 

пpeминaвaт пo oгoлeни и oбeзлeceни мecтa пo въpxoвeтe или пo дepeтa, ĸaтo ce пpeдвиждa 

нaмaлявaнe нa шиpинaтa нa тpaceтaтa пpи нaвлизaнe в гopcĸи мacив. 

Предвидено е пълнo peнaтypиpaнe нa зoнитe c peaлизиpaнo cтpoитeлcтвo, зaтpeвявaнe нa 

пиcтитe и пoлзвaнe зa виcoĸoплaнинcĸи пacищa. Bcичĸи cнeгopини трябва да paбoтят с 

биoгopивo. Инвеститорът твърди, че проектът е нaпълнo cинxpoнизиpaн c "Haтypa 2000", а 

200 дĸa зeмя дo peзepвaтa "Cocĸoвчeтo" са предвидени зa yвeличeниe нa тepитopиятa нa 

зaщитeнaтa мecтнocт. Eзepaтa, cъxpaнявaщи вoдa пpeз лятoтo, пpи нeoбxoдимocт щe ce 

изпoлзвaт зa гaceнe нa пoжapи. Cиcтeмитe зa изĸycтвeн cняг ca пpoeĸтиpaни тaĸa, чe дa 

cлyжaт и ĸaтo пpoтивoпoжapни xидpaнти. 

Typиcтичecĸитe aĸцeнти, нa ĸoитo би трябвало първоначално да се наблегне ca развитие 

на cĸи и cнoyбopд, cĸи бягaнe, пъpзaлянe c шeйни, paзxoдĸa c ĸyчeшĸи впpяг и 

cнeгoxoдĸи, ĸaйт cъpф. Oт cпopтoвeтe зa вceĸи ceзoн трябва да бъдат развивани съответно 

ĸoмплeĸc зa биaтлoн, eĸoпътeĸи, aĸвaпapĸ, oceм xoтeлa cъc cъoтвeтнитe CΠA цeнтpoвe, a 

зa чиcтo лeтнитe cпopтoвe - да ce изгpaдят гoлф игpищe в зoнaтa нa вpъx Koзyятaĸ (тази 

част впоследствие отпада), ĸoннa бaзa, пapĸ зa дeтcĸи пpиĸлючeния, мapшpyти зa 

плaнинcĸo ĸaтepeнe, xeнглaйдинг и yвeceлитeлeн пapĸ. 

Няколко години по-късно по проекта няма развитие, а Министерството на околната среда 

и водите (МОСВ) отменя положителната екооценка за изграждането на ски влек, писти и 

ресторант заради принадлежността на терените към зоната от Натура 2000. След протести 

на зелени екоорганизации, се стига до налагане на мнението, че зимен курорт не може да 

се изгражда и заради наличието на близко военно поделение.  

Сред гражданите на общината обаче е утвърдена нагласата, че развитието на Смолян е 

пряко свързано с развитието на проекта за туристическо-спортна зона на Перелик. 

Отделни екоорганизации продължават да оказват съпротива за реализацията на проекта. 

Несъмнено в проекта са преплетени много интереси, вкл. и на национално ниво. 

Промяната в Закона за горите от 2009 г. оказва негативно влияние върху реализацията на 

проекта, доколкото е въведена забрана за строителство и за промяна на предназначението 

на земи и гори от горския фонд, без да се отчитат индивидуалните особености на 

отделните проекти и към момента отлага реалния старт на строителството, „въпреки 

екологичната, икономическата и социалната обоснованост на проекта“. 
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Г) Промяна на градската среда и развитие на нови социални формати 

Мненията на интервюираните варират по отношение на тази тема. От една страна се 

изразяват очаквания за ремонт на Новия център на общината и превръщането му в място 

за социални контакти, доколкото в сегашния му вид изглежда като откъснато и отдалечено 

от общността място, натоварено с институционална и бюрократична тежест, „събрана в 

тоталитарна архитектура и бетонна строгост“. Има предложения за озеленяване на района, 

за изграждане на каскадни водни зони с цел оживяване на пространствата в новия център 

и превръщането им в „топли“ и „желани“ за местните хора и за гостите на общината. 

Счита се, че огромните административни сгради дават много повече възможности за 

социализация на млади хора и семейства и постепенно свиване на административните 

звена в една сграда, а останалите да се превърнат в места за отдих, забавление и дори 

учебни корпуси на иновативни образователни институции. 

В действителност новият център малко се е променил като облик от самото си 

построяване и превръщането му в зона, концентрираща институционалната власт. Всички 

новоизградени сгради в района предоставят алтернативни възможности за развитие на 

туризма и локалния бизнес, но все още не могат да компенсират „тежката сянка“ на 

гигантските сгради на местната и държавната власт. Освен това „центърът е сив, скучен и 

потискащ“, а трябва да е „весел, привлекателен и модерен“. „Той сякаш запушва 

нормалния живот на града“ и „всяка новоизградена възможност в района бавно го 

променя“. 

Д) Културна политика на общината 

„Община Смолян имаше славата на културен център на Родопите и всички усилия в 

бъдеще трябва да бъдат насочени в тази посока....“ В града има културен и художествен 

елит, който може да превърне Смолян във фестивална столица на региона. В не толкова 

далечното минало Смолян е сред „водещите градове в културния афиш на България“, но в 

резултат на множество икономически и социални причини, както и на недалновидни 

управленски решения, градът постепенно губи своя статут на културна столица на 

региона. 

Важна стъпка е връщането на националния статут на фолклорният ансамбъл „Родопа“, 

което би го изравнило и гарантирало развитието му както ансамблите „Филип Кутев“, 

„Тракия“ и „Пирин“. Засега този ансанбъл е останал на регионално ниво. Силна критика 

се отправя и към най-стария и единствен автентичен родов събор в България - „Рожен“. 

Той бе „опорочен и превърнат печалбарско шоу-мероприятие“, а трябва да бъде терен за 

автентична културна политика. 

Качествата на Родопският драматичен театър според респондентите са съизмерими със 

софийските театри във високите нива на художествени постижения, а освен това той 
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разполага с най-голямата театрална сцена в страната. В момента е на ръба на 

съществуването си, без никаква вина на добрия и амбициозен творчески състав. Групата 

на смолянските художници със своята активност и продуктивност също е била сред 

водещите в страната. Затова се предлага създаване на местен Обществен съвет за култура, 

в който освен изтъкнати смолянски творци, да бъдат привлечени и доказани авторитети в 

българската култура, и който да определя посоката и критериите за културното развитие 

на общината. Сред инициативите трябва да бъде и възобновяването на ежегодната 

национална художествена изложба „Родопа“, възстановяване на струнен квартет 

„Еолина“, възстановяване съвместно с Министерството на културата и Министерството на 

образованието на Детско-юношеския фолклорен ансамбъл (ДЮФА). 

На следващо място респондентите заявяват, че искат преподписване на договора между 

общината и Родопския драматичен театър „Николай Хайтов“ за ползване на сградата, с 

което ще се върне спокойствието на творческия процес, театърът да остане едноличен 

ползвател на сградата. Важна инициатива би била и създаване под някаква форма на лятна 

академия за изкуство, в която се провеждат класове по режисура, актьорско майсторство, 

изобразителни изкуства и популярна музика. 

Родовият събор „Рожен“ трябва да стане ежегодно събитие под егидата на общината и в 

партньорство с БНТ с цел възстановяване на неговата автентичност. Местните културни 

институции освен това трябва да възстановят и взаимоотношенията с Националната опера 

и балет и договаряне на редовни гостувания на балетни спектакли, създаване на ежегоден 

преглед на българската драма и театър, съвместно с Министерство на културата и Съюза 

на артистите. В допълнение, трябва да се направи локален календар на обществени 

обсъждания в памет на значими за Смолян личности (например Апостол Кисьов, Надежда 

Хвойнева, Георги Чилингиров, сестри Кушлеви, Бойка Присадова, Усин Керим, Анастас и 

Петър Стайкови и др.) 

Необходимо е преосмисляне на програмата на Майските културни тържества с цел 

повишаване на рейтинга и популярността на художествените прояви. Финансирането на 

програмата да се извършва освен с бюджетни средства и чрез сключване на договори за 

съвместна дейност на Община Смолян с различни фондации и организации. 

Е) Изводи 

 Често респондентите не разпознават функциите и възможностите на общинската 

политика и я смесват с националната – както в очакванията, така и в критиките си 

към нея; 

 Съществува очакване за създаване на специална програма за пограничните райони, 

към която задължително да бъде включен и Смолян; 
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 Надценява се ролята на т. нар. „трета“ лента по републиканския път Асеновград – 

Смолян и на ГКПП при Рудозем като най-важните инфраструктурни обекти, които 

да променят завинаги развитието на общината; 

 Основният проблем, по който респондентите постигат съгласие, е демографската 

криза, обхванала общината и напускането на младите хора; 

 Съществува мнението, че предприятията в Смолян негласно са се договорили да 

поддържат ниски заплати за местните работници и отделно от това – че общината 

не разполага с възможности да покрие очакванията на местните жители; 

 Смолян се счита за периферен и отдалечен от големите градове и достъпът до него 

– труден и неблагодарен. 

 

4.4. Анализ на предложените проекти 

4.4.1. Обща характеристика 

Една от целите на настоящото проучване е да се генерират и съберат идеи за проекти, 

които да дават представа за нагласите и инвестиционните намерения на заинтересованите 

страни на територията на община Смолян. 

 

 
 

В рамките на изследването са генерирани 90 проекта от 48 физически лица и 

представители на юридически лица. От тях 48% са с висше образование, 12% със средно, а 

останалите 40% не са посочили степента на образование. 
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Проучването се проведе едновременно с тематичните фокус групи за развитието на 

община Смолян, което осигурява по-голяма дълбочина и детайлност на изказаните мнения 

в срещите чрез попълване на проектен фиш. В срещите участваха и доминираха 

представители и експерти на юридически лица и институции с висше образование от 

различни сфери на социално-икономическия живот на общината. Това гарантира по-

високо качество на предложените проекти и прави изследването легитимно. 
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4.4.2. Заинтересовани страни 

 
 

От диаграмата по-горе се вижда, че 28% от идеите за проекти са предложени от 

представители на община Смолян, 17% са генерирани от местни жители, 12% от бизнеса, 

а останалите 43% идват от местни и държавни институции, социални, образователни и 

неправителствени организации.  

4.4.3. Териториален обхват 

Над 50% от предложените проекти са насочени към територията на гр.Смолян (51 бр.) 

и малко над 20% засягат развитието на цялата община (21 бр.). Най-активни сред селата в 

това отношение са жителите на Широка лъка (4 бр.) и Момчиловци (4 бр.) 
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4.4.4. Проекти по област на въздействие 

Малко над 40 % от генерираните проекти са в областта на: 

 Управлението на отпадъците – 7 бр.; 

 Обществен ред и сигурност – 8 бр.; 

 ВиК – 7 бр. 

 Културата – 8 бр.; 

 Културата и туризма – 5 бр.; 

 Културната инфраструктура – 2 бр. 
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Управление на отпадъците 

По отношение на отпадъците община Смолян предлага проекти за: 

 Изграждане на инсталации за оползотворяване и изгаряне на RDF – гориво на 

площадката на регионалното депо за ТБО; 

 Изграждане на локална отоплителна инсталация за биомаса; 

 Изграждане на площадка за прием на строителни отпадъци; 

 Изграждане на площадка за масово разпространени отпадъци; 

 Надграждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, 

биоразградим отпадък и текстил . 

Тези проекти са насочени към разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на 

отпадъците, което е в съответствие с политиките заложени в Националния план за 

управление на отпадъците 2021-2028 г. Едновременно с това се предлага и 

подобряване на информационната система за управление на отпадъците. Това ще 

подпомогне формирането на култура за разделно събиране и отговорно отношение към 

отпадъците от страна на местните жители.  
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Обществен ред и сигурност 

Проектите в областта на обществения ред и сигурност са предложени от структурите 

на МВР - РДПБЗН, РСПБЗН, ОДМВР. Те са насочени основно към ремонт и енергийна 

ефективност на сградите на пожарната и полицията, закупуване на оборудване и 

съоръжения за превенция, обучение и тренировка на деца и младежи за действия при 

пожари, бедствия, аварии и катастрофи. Предвид характера на планираните дейности 

по-голямата част от проектите могат да бъдат обединени за по-добра ефективност. 

 

Водоснабдяване и канализация  

В областта на водоснабдяването и канализацията са генерирани 7 проекта, които 

предвиждат: 

 Инженеринг, изграждане и реконструкция на водоснабдителна мрежа в с. Виево; 

 Интегриран воден проект на с. Момчиловци – водоснабдяване (което се изпълнява 

в момента), водоем, канализация; 

 Интегриран воден проект ПСОВ2 Смолянски езера – водоснабдяване, канализация, 

модулна станция (за отпадни и питейни води); 

 ПСОВ Пампорово 2; 

 Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа в с. Влахово (Долно Влахово); 

 Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа в с. Смилян; 

 Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа в с. Гела. 

 

Посочените по-горe проекти са предложени от община Смолян, въпреки че за тях 

отговаря регионалното ВиК дружество. Тяхното осъществяване изисква много тясно 

сътрудничество между общината, която е собственик на инфраструктурата и ВиК 

оператора. Проектите свързани с отвеждане и пречистване на отпадни води ще се 

финансират по Програма „Околна среда“, а тези за водоснабдяване ще разчитат на 

подкрепа от държавата, Програма за развитие на регионите и Националния план за 

възстановяване и устойчивост на Република България за периода 2021 – 2027 г. 

 

Култура и туризъм, културна инфраструктура  

Най-много проекти са генерирани в областта на културата (15 бр.) по отношение 

развитието на институциите, инфраструктурата, туризма и др. Една част от тези 

проекти планират създаване на издателски фонд за подпомагане на издателската 

дейност на читалищата, интерактивна експозиция, провеждане на балкански фестивал, 

обособяване на дигитален център в градската библиотека, въвеждане на нови 

технологии за съхраняване и обогатяване на библиотечния фонд. От кметсвото в 

Широка лъка предлагат утвърждаване на селото като фолклорен и архитектурен 

резерват. Регионалната библиотека „Николай Вранчев” в град Смолян пък иска да 

обособи зала за тийнеджъри, където младежите ще имат възможност за творчески 

изяви и срещи. 

Регионалният исторически музей в Смолян предвижда иновативни проекти за  
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създаване на: дигитален музеен център (ДМЦ) в т.н. конферентна зала; музейно 

кафене; център за изучаване, представяне и популяризиране на културно 

историческото наследство, свързано с Орфей и орфизма; създаване на музейна детска 

площадка в парковото пространство до РИМ-Смолян; оформление на пространството 

между сградите на трите институции – музей, библиотека и галерия в Културния 

комплекс за работа с публики. Последният от тях предвижда и изграждане на въжена 

линия (лифт) свързващ пл. „България“ с Културния комплекс в гр. Смолян.  

 

Читалището в Широка лъка търси финансиране за проект „Саниране на читалищната 

сграда и етнографския музей "Згуровски конак". Едновременно с това кмеството на 

село Момчиловци смята да осъществи проект „ДОБАВИ, ЗА ДА ПРИВЛЕЧЕШ“.  

Проектът предвижда създаване на нови туристически услуги и атракции в района на 

Момчиловци чрез консервация, опазване, популяризиране и развитие на природното и 

културно наследство - СМР на сградата на музея, благоустрояване на парковото 

пространство пред сградата, поставяне на туристическа маркировка и информационни 

табла по маршрути, представящи християнското наследство и др. 

 

Енергийна ефективност и околна среда 

В областта на енергийна ефективност са генерирани значителен брой проекти. Един от 

тях планира подмяна на неефективни с енергоефективни отоплителни уреди на 

територията на община Смолян. В тази връзка от община Смолян предлагат да се 

определят зони с ниски емисии по отношение на битовото отопление в общинския 

център, така че чрез различни стимули да се подтикнат живеещите в дадена зона към 

по-висока енергийна ефективност. Заедно с това да се въведат енергоспестяващи 

мерки във всички публични сгради на общината. Общинската администрация работи и 

по амбициозен проект по програма Хоризонт 2020 - +CityxChange, в който работи с 

консорциум от 30 партньори за постигане на Позитивни енергийни райони в градовете. 

В тази връзка подготвя и т.нар „Дръзка“ визия за развитие до 2050 година. В рамките 

на проекта са определени демонстрационни зони, в които да се тестват новите 

решения.  

Граждани, загрижени за околната среда, имат идеи за рециклиране и използване в 

максимална степен на отпадъчните продукти за производство на арт инсталации или 

влагането им в бита. Един от участниците в проучването предлага да се монтират 

камери на чешмите и да се следи за чистотата и качеството на водата, като за това се 

монтират инфо-табели. По отношение на околната среда и реките експерт от община 

Смолян, смята че трябва да бъде осигурена хидравлична проводимост на речното 

корито на реките Черна и Бяла. 

 

Социални и здравни услуги, вкл. инфраструктура 

Най-активни в областта на социалните дейности са от Дома за стари хора в с.Фатово. 

Социалната институция има нужда от външен асансьор към 3-ти блок на ДСХ за 
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достъп на инвалиди, изграждане на зала за свиждане и развлечения с възможност за 

надграждане на втори етаж за жилищна или друга нужда, както и асфалтиране на 

междублоковото пространство – алеи, път и площадка. На свой ред Регионална 

дирекция за социално подпомагане в Смолян предлага проект за мобилни социални 

услуги със специализирани транспортни средства. В подкрепа на тази идея директора 

на БЧК Смолян има идея за създаване на колцентър с подготвени специалисти, 

работещи по алгоритъм за преценка на социално-здравния риск, който да работи с 

мобилни екипи предлагащи интегрирани услуги. В допълнение община Смолян 

планира интегриран проект с други общини в областта за подобряване достъпа до 

здравни услуги, включващ закупуване на транспортни средства (линейки) и обучение 

на фелдшери.  

 

Изглежда местната власт, социалните и здравните институции на територията на 

община Смолян имат общо виждане за предоставяне на интегрирани здравни и 

социални услуги чрез мобилни екипи и използването на нови технологии. В тази 

връзка е и идеята на кметството на с. Момчиловци за организиране на изнесена 

специализирана медицинска помощ за местните жители, която да бъде предоставена от 

специалисти в различни направления – интернист, хирург, съдов хирург, педиатър, 

офталмолог, ендокринолог, нефролог, кардиолог, гастроентеролог и невролог. От 

Съюза на инвалидите заявяват, че имат нужда от: дневен център на хора с увреждания; 

център за рехабилитация на хора с увреждания; домашни помощници. 

 

Градска среда и населени места 

Представители на бизнеса и гражданите дадоха своите предложения за облагородяване 

на градската среда: подмяна на тротоарите в град Смолян с равни плочки, за да се 

улеснят инвалидите; строеж на жилища за млади семейства; безплатно ползване за 

срок от 3 г. след раждането на 1 дете; организацията на кампании за почистване на 

публичните пространства; изграждане на градски спирки с фотоволтаични системи за 

електромобили и телефони и др. 

 

В проучването взеха участие и представители на транспортни фирми като „Рожен 

Експрес“ АД, „Орфей Експерс“ ООД и „Пампорово бус“ ЕООД. Техните предложения 

са свързани с подмяна на старите автобуси за градски и междуградски транспорт с 

такива на метан, газ и електрически двигател. Тези намерения са в синхрон с 

националната политика за по-чист въздух и екологичен транспорт в градовете. 

Подобен тип проекти ще се финансират по програми на ЕС – Околна среда, Развитие 

на регионите и Националния план за възстановяване и устойчивост на република 

България за периода 2021 – 2027 г. 

 

От община Смолян дават заявка да решат проблема с бездомните животни. Експерти 

от общинска администрация предлагат да се изгради приют за настаняване на 
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безстопанствени кучета, като се осигури стационарни и/или мобилни амбулатории. 

Необходимо е и преброяване на безстопанствените кучета на територията на гр. 

Смолян. Това трябва да става регулярно – веднъж на две години, през май-юни и 

септември-ноември. Общинските експерти смятат да организират, съвместно с ОДБХ 

и организации за защита на животните, кампании по кастрация, обезпаразитяване, 

маркиране и др. на безстопанствени кучета. Осъществяването на подобен тип проекти 

и дейности биха допринесли за по-безопасна и комфортна градска среда. 

 

Облагородяване на селата 

Кметът на с. Широка лъка представи необходимостта от реконструкция на площада и 

разширяване на паркинг зоната „Св. Никола“ в центъра на селото. Подобен проект 

предложи и неговия колега – кмета на с. Момчиловци. Това включва реконструкция и 

благоустрояване на площадното пространство в с. Момчиловци с изграждане на 

паркинги, осветление, сцени, ландшафтна архитектура, фонтани, кътове за отдих и др. 

Активността на кметовете е изключително полезна, тъй като от една страна помагат на 

изследователите да идентифицират проблемите и потребностите на жителите на селата 

в община Смолян, и от друга дават предложения за тяхното решаване и задоволяване. 

По този начин се демонстрира механизма, по който се случва подхода „отдолу-нагоре“ 

в процеса на подготовка на ПИРО Смолян за периода 2021 – 2027 г. 

 

Образование, наука, технологии и младежи 

Директорът на СУ „Св.Св.Кирил и Методи“ в гр.Смолян предлага проект за енергийна 

ефективност на сградата - газификация, фотоволтаици и соларни системи. Учител, 

участник във фокус групата по образование предложи създаване на опитно поле за 

земеделски практики с учебна цел, а ученик от ОУ „Отец Паисий“ в гр. Смолян 

предлага да се възстанови басейна в училището. От Регионалното сдружение на 

научно-техническите съюзи имат желание да създадат и оборудват музей на науките в 

гр. Смолян, където да се провеждат обучения на ученици по природни науки, който да 

се посещава и от туристи.  

 

Представител на ПУ „Паисий Хилендарски“, филиал Смолян, има идея за създаване на 

бизнес партньорство в разработването на учебни планове в областта на техническите 

науки и практическото обучение на студенти и работници във фирми на територията 

на община Смолян. В тази връзка местен предприемач предлага проект за Тех Парк – 

център за обучение и преквалификация в промишлеността и технологиите.  

 

Служител на община Смолян предлага създаване на център за занимание на малки и 

големи - обособяване на място в града, където децата и младежите да се забаляват 

активно, което ще спомогне както за физическото, така и за психическото им здраве. 

Предложението идва на фона на дълбоко потапяне на децата и младежите във 

виртуалния и дигитален свят, където губят фокус на внимание в реалността, живото 
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общуване и създаване на връзки през преживяване и движение. 

 

Туризъм, спортна и туристическа инфраструктура 

Развитието на спорта е от съществено значение за доброто възпитание на младежите и 

формиране на култура, ориентирана към здравословен начин на живот. За съжаление 

предложенията в областта на спорта са само две: създаване на боксова зала в град 

Смолян; изграждане на стрелбище с огнестрелни оръжия с възможност за пейнбол. От 

общината допълниха предложенията с обновяване на инфраструктурата, развитие на 

масовия и професионалния спорт и др. 

 

Предложените идеи в областта на туризма и туристическата инфраструктура са много 

и разнообразни. Една от тях предвижда създаване на интернет портал за туристически 

и спортни услуги в района на Смолян (картиране и GPS), а друга изграждане на 

пешеходна и велоалеи по протежението на околовръстния път на Смолян (маркиране и 

почистване на съществуващите трасета). Реализацията на подобни идеи за проекти ще 

създадат условия за спорт и отдих както за гостите на град Смолян, така и за местните 

жители. Като развитие на тази идея представител на общинската администрация в 

Смоян предлага проект за туристическа инфраструктура „Маркиране и 

популяризиране на древния централен презродопски римски път, свързващ 

Филипополис (Пловдив) Via Egnatia и градовете от беломорието (пешеходни преходи 

и колоездене)“. 

 

Развитието на туристическата инфраструктура на територията на община Смолян 

може да доведе до разнообразяване на предлагането и популяризирането на района 

като дестинация за целогодишен туризъм. Изглежда това е и мнението на експерт от 

областна администрация Смолян, който предлага проект за довеждане на минерална 

вода от Беденски бани, община Девин до Пампорово с цел СПА туризъм и изграждане 

на лифт Смолян – Пампорово. Реализацията на тези идеи изискват по-тясно 

сътрудничество и съвместни дейности за развитието на регионален туризъм със 

съседните на Смолян общини – Девин и Чепеларе. 

 

Икономика и бизнес 

Настоящотото проучване идентифицира седем проекта от представители на местния 

бизнес в сферите на производството, преработката на дървесина и земеделски 

продукти, както следва: 

 Разширавяне на производството, иновации и обучение на персонала в предприятие 

за производство на сладкарски изделия (Смолян); 

 Инвестиции в нови машини с цел подобряване на производството и 

конкурентоспобността, внедряване на продукти с по-висока добавена стойност в 

предприятие за производство на тъкани (Смолян); 

 Инвестиции в нови машини и оборудване за преработка на дървесина (Смолян); 
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 Задълбочаване дълбочинната преработка на сурова фасонирана дървесина 

(Славейно); 

 Изграждане на цех за производство на пелети (Смолян); 

 Инвестиции в нови машини и оборудване на предприятие за преработка на 

дървесина в с. Широка лъка; 

 Предприятие за производство на картофени изделия (Смолян); 

Тези проекти са насочени към традиционни за района икономически дейности, 

свързани с местните ресурси, каквито са гората и земята. Може да се каже, че 

предприемачите, на които в основата на бизнеса им са ресурсните възможности на 

мястото, където живеят и работят са по-заинтересовани от развитието на община 

Смолян. В срещите, както и в проучването за проекти, не са регистрирани 

представители на по-високотехнологични сектори на икономиката. Тази констатация е 

важна, тъй като икономическите приоритети в ПИРО трява да отговарят на 

потребностите на бизнеса и отчитат тенденциите за развитие на местната икономика, 

така че да се постига по-висока добавена стойност и увеличаване на доходите. 

4.4.5. Проектна готовност по област на въздействие 

Проектната готовност, необходимостта от повече време и финансови средства за 

подготовка на някои от проектните предложения, които могат да бъдат предвидени в 

ПИРО, зависи от няколко фактора:  

 

 Техническата готовност на проекта, която се изразява в това дали кандидатът е 

направил нужните предпроектни проучвания, изследвания и подготовка на 

техническа документация. Степента на техническата готовност зависи още от това, 

дали проектът е съгласуван през съответните държавни и общински институции, 

когато става въпрос за извършване на строително-монтажни работи съгласно ЗУТ. 

Освен това е необходимо да се направят нужните проучвания за потенциални 

доставчици, изпълнители и техните ценови оферти. Това е пряко свързано с 

първоначалното бюджетиране на необходимите средства. Практиката показва, че 

подготовката на инвестиционен проект отнема от 6 до 12 месеца, в зависимост от 

сложността и съпътстващата го бюрокрация. 

 Административната готовност зависи в голяма степен от избора на експерти, 

фирми и организации, които да формират екип за работа по проекта. В проект, по 

който се предвижда строително-монтажни работи участват: консултант, проектант, 

надзор върху проектната документация, строител, строителен надзор и 

строител/доставчик. Това означава, че кандидатът трябва да е провел срещи с 

потенциални партньори, да е добил представа в максимална степен за проектните 

дейности, необходимите срокове за изпълнение и финансовите средства; 
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 Осигуреното финансиране за реализиране на проекта, зависи от степента на 

покритие на планирания бюджет със собствените средства, с които кандидатът 

разполага и с възможността да набави привлечен капитал (кредит); 

 

За целите на проучването и подготовката на ПИРО са определени четири степени на 

проектна готовност, както следва: 

 Нулева проектна готовност – това са проекти на идейно ниво, за които не се знае 

със сигурност, дали има причини и предпоставки за тяхната подготовка и 

изпълнение. Те обаче не бива да бъдат пренебрегвани, тъй като всеки успешно 

изпълнен проект започва с добра идея. При избора на идея за такъв проект е добре 

с по-голяма точност да се уточни проблема, който той решава, очаквания резултат 

и ползите от него, потенциала на организацията, която го предлага и какви 

дейности ще се предприемат за неговото осъществяване във времето; 

 Ниска проектна готовност – това са проекти, които отразяват проблемите и 

желанията на заинтересованите страни, има основателни причини и предпоставки 

за тяхната подготовка. Много често за тези проекти са направени някакви 

предварителни разчети, но почти винаги няма никаква проекто-сметна 

документация (технически чертежи, количествени сметки, оферти и др.); 

 Средна проектна готовност – средната проектна готовност означава, че за 

проекта има изготвена проекто-сметна документация, от където е видна стойността 

на инвестицията и времето, за което може да бъде реализирана; 

 Висока проектна готовност – за проекта има изготвена проекто-сметна 

документация, от където е видна стойността на инвестицията и времето, за което 

може да бъде реализирана. При проект с висока готовност е направено проучване, 

събрани са оферти от изпълнители и доставчици, като в някои случаи е разработен 

и бизнес план/финансов анализ.  

 

От диаграмата по-долу се вижда, че 55 от предложените идеи за проекти са с нулева 

готовност. Това представлява малко над 61% от всички генерирани проекти (90 бр.). 

Близо 19% са с ниска готовност (17 бр.), а 16% имат средна проектна готовност (14 

бр.). Прави впечатление, че само 4 проекта са с висока степен на готовност, което 

представлява малко над 4% от всички предложени идеи за развитие. Тези проекти са в 

областта на:  

 Преработката на дървесина – 1 бр.; 

 Културната инфраструктура – 1 бр.; 

 ВиК – 1 бр.; 

 Автобусния транспорт  - 1 бр. 

 

Средна проектна готовност имат проекти в областта на: 

 Туристическа инфраструктура – 1 бр.; 

 Туризъм – 1 бр.; 
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 Социална инфраструктура – 1 бр.; 

 Производство – 2 бр.; 

 Преработка на дървесина – 1 бр.; 

 Образователна инфраструктура – 1 бр.; 

 Здравни услуги – 1 бр.; 

 Екоравновесие – 1 бр. 

 ВиК – 5 бр. 

 

Най-много проекти с висока и средна готовност са в областта на ВиК. Тези проекти са 

предложени от община Смолян, както и проектите за образователна, социална, 

културна и туристическа инфраструктура. 

 

 
 

По-високата активност от страна на експерти от общинската администрация се обяснява с 

това, че общината като местен орган на управление е призована да решава проблеми и да 
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развива сектори с голяма обществена значимост. Точно заради това към нея са формирани 

очаквания тя да бъде основен двигател за подготовката и реализацията на ПИРО Смолян. 

Тази роля на общината е разписана в Закона за регионално развитие и Методическите 

указания за изготвяне и изпълнение на планове за интегрирано развитие на община. 

По-високата степен на готовност на проектите дава по-голяма гаранция за тяхното 

реализиране. От генерираните идеи за проекти се вижда, че една не малка част от тях (17 

бр.) са с ниска степен на готовност, които обаче на са за пренебрегване. Това са проекти в 

областта на: 

 Спортната инфраструктура – 1 бр.; 

 Преработката на земеделски продукти – 1 бр.; 

 Преработката на дървесина – 1 бр.; 

 Околната среда – 2 бр.; 

 Образователна инфраструктура – 1 бр.; 

 Облагородяване на градската среда – 2 бр.; 

 Облагородяване на селата – 1 бр.; 

 Наука и образование – 1 бр.; 

 Култура – 1 бр. 

 Здравни услуги – 2 бр.; 

 Висше образование – 1 бр.; 

 Автобусен транспорт – 2 бр. 

Повечето от тези проекти са свързани с развитието на градската среда и селата в 

общината. Освен улична мрежа, обществени пространства и сгради това включва и 

социални дейности, спортни, културни, образователни и др. Тези проекти са с голяма 

социална значимост и за да бъдат реализирани е необходима добра организация за тяхната 

подготовка. Някои от тях са свързани с наука и висше образование, което дава по-големи 

перспективи и възможности за развитие на младите хора. Освен това напредъка в тези 

дейности е добра основа за интелигетна специализация и внедряването на иновации в 

местната икономика с по-висока добавена стойност.  

Попълването на проектен фиш е провокация към представителите на публичната и 

местната власт, обществените организации, бизнеса и гражданите с цел да ги предизвика 

към генериране на идеи за развитие на община Смолян независимо от тяхната готовност 

за реализация. Както беше споменато по-горе „всеки успешно изпълнен проект започва с 

добра идея“. Най-вероятно заради това 61% от всички генерирани проекти са с нулева 

готовност. От диаграмата по-горе се вижда, че това са предимно проекти в областта на 

културата, туризма, социалните и здравни услуги. Тези проекти са генерирани основно от 

представители на културни и социални институции, неправителствени организации и 

граждани. В тези сектори голяма част от проектите засягат инфраструктурата, което 

изисква повече експертиза и финансови средства. Най-голям проблем за реализирането на 

проекти в тези области се оказа дефицита на финансови средства. Поради тези причини 

степентта на готовност на идеите за проекти е нулева. Прави впечатление, че с нулева 

готовност са и проектите за обществен ред и сигурност.  
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4.4.6. Прогнозна стойност на проекти по област на въздействие 

Общата стойност на генерираните проекти е малко над 209 млн.лева. Най-много 

прогнозирани средства са насочени към: ВиК; Енергийна ефективност; Управление на 

отпадъците; Облагородяване на градската среда; Автобусен транспорт; Облагородяване на 

селата; Култура и туризъм; Младежки дейности и Здравни услуги. Малко над 62% от 

прогнозния бюджет е за ВиК. Това представлява 130 млн.лева за 7 проекта, от които 6 са с 

висока и средна проектна готовност. Проектите са предложени от община Смолян с много 

голям потенциал за реализация в сътрудничество с регионалното ВиК. Прогнозния 

бюджет за енергийна ефективност е в размер на 31 млн.лева с дял от 15%. Тези средства 

са насочени към 3 проекта за подмяна на енергоефективни отоплителни уреди и прилагане 

на мерки за енергийна ефективност в сгради собственост на община Смолян. Те обаче са с 

нулева проектна готовност, което изисква време за тяхната подготовка. Предвид това 

тяхната реализация най-вероятно ще стане във втората половина на периода 2021 – 2027 г. 

 

 
 

Според експерти на община Смолян по-добро управление на отпадъците ще бъде 

постигнато чрез реализацията на 7 проекта, подробно описани по-горе. За тази цел ще са 

необходими 14,1 млн.лева, които представляват 7% от общия прогнозен бюджет. По 

подобие на енергийната ефективност тези проекти са с нулева готовност. Това означава, 

че тяхната реализация най-вероятно ще стане в края на програмния период 2021 – 2027 г. 
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За облагородяване на градската среда са предложени 4 проекта на стойност 5 млн. лева с 

дял от 2% в общия прогнозен бюджет. Два от тези проекти са с ниска, а другите два с 

нулева готовност. Същото се отнася и за селата. Генерирани са 2 проекта, за реализацията 

на които са необходими 3,5 млн. лева, което представлява под 2% от общия бюджет. Това 

означава, че е необходимо време за тяхната подготовка и реализация, но не по-късно от 

2027 г. 

 

Идеите за развитие на автобусния транспорт изискват бюджет от 4,1 млн.лева, според 

участниците в проучването. Тези проекти са с ниска проектна готовност и за да бъдат 

реализирани е необходима добра организация и осигуряване на финансови средства. 

 

Проектите в областта на културата, туризма и младежките дейности са с нулева проектна 

готовност. Въпреки това за тях са прогнозирани общо 6,1 млн.лева с дял от над 2%. 

Вероятността тези проекти да бъдат реализирани е малка и затова е необходим 

допълнителен анализ и преценка във вътрешната работна група. 

 

На следващо място са предложенията в областта на здравеопазването. В тази сфера са 

генерирани 5 проекта с прогнозна стойност 2,58 млн. лева, 2 от които са с висока и средна 

готовност. От гледна точка на планирането тези два проекта е добре да бъдат планирани в 

първата половина, а останалите 3 с ниска и нулева готовност във тората половина на 

периода 2021 – 2027 г. 

 

Прави впечатления, че за проектите в областта на висшето образование и социалните 

услуги не са посочени прогнозни бюджети, както и тези за пътна инфраструктура.  

 

По-голямата част от генерираните проекти за периода 2021 – 2027 г. могат да бъдат 

финансирани от: 

 Програма „Околна среда“; 

 Програма „Развитие на регионите“; 

 Програма „Образование“; 

 Програма „Развитие на човешките ресурси“; 

 Национален план за въстановяване и устойчивост на Република България; 

 Държавен и общински бюджети. 

От диаграмата по-долу се вижда, че всеки втори проект предвижда инвестиции в 

машини/съоръжения/оборудване и /или строително-монтажни работи. Инвестиции в 

иновации предвиждат 18 проекта, в софтуер 12, а в обучение 21.  
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4.4.7. Избрани проекти 

През месец октомври 2021 г. се прове поредната работна среща на вътрешната група за 

подготовка на ПИРО Смолян. На тази среща бяха представени и обсъдени резултатите от 

анкетното проучване, работните срещи, интервютата и генерираните проекти. 

Участниците в срещата бяха запознати с европейските фондове и програми, които могат 

да финансират ПИРО за периода 2021 – 2027 г. В рамките на тези среща бяха генерирани 

още проекти и идеи за развитие, както и такива които могат да бъдат обединени или се 

припокриват, или такива които следва да отпаднат като неосъществими в периода до 2027 

г. Така проекти/ проектни идеи останаха общо 292, на общата стойност 706 092 045 лв. 

Проектите са подробно описани в Приложение 1 – Програма за реализация на ПИРО на 

община Смолян за периода 2021 – 2027 г.  

 


